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KLEINE EUREGIONALE PROJECTEN 
2023 

 
INFORMATIES / CRITERIA 

 
Financiële steun 

 
De Euregio Maas-Rijn (EMR) ondersteunt: 

(1) grensoverschrijdende projecten en evenementen op het gebied van cultuur, sport, 
verenigingsleven en burgerengagement; 

(2) kleinere “onderzoeksprojecten“ over de euregionale samenwerking. 

 
 
 

Voorwaarden en criteria 
 

Financiële steun is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

(1) De activiteit moet duidelijk worden beschreven;  

(2) Bij de aanvraag moet een budget worden bijgevoegd; 

(3) Het project dient bij te dragen tot een versterking van het samenhorigheidsgevoel van de 
mensen in de EMR en/of van de contacten tussen de verschillende regio’s. 

(4) Er moet voor worden gezorgd dat de ondersteuning door de EMR duidelijk kan worden 
aangegeven (logo enz.) in alle publicaties; 

(5) De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het project; 

(6) Alle documenten (subsidieaanvraag, budget) moeten volledig worden ingevuld en 
ondertekend; 

(7) U stemt ermee in dat een EMR-medewerker uw activiteit kan documenteren in het kader 
van de EMR-public relations, met inachtneming van de EU Basisverordening 
Gegevensbescherming. 

 
 

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende criteria:  

 Het grensoverschrijdende karakter dient tot uiting te komen door een aantoonbare 
deelname van projectpartners uit minstens twee regio’s van de EMR; 

 De euregionale doelgroep van het project dient zo breed mogelijk te zijn; 

 De aangevraagde subsidie mag in de regel niet hoger zijn dan 50 % van de totale 
projectkosten en niet meer dan 2.500 EUR bedragen. 
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Voorwaarden en criteria 
 

Een subsidieaanvraag kan per post of per e-mail worden ingediend: 
 
Per post: Per e-mail: 
EGTS Euregio Maas-Rijn fonds@euregio-mr.eu 
Gospertstraße 42 
B-4700 Eupen 

 
 

 
Subsidietoepassing 

 
De partnerregio waaruit de aanvrager afkomstig is, beslist over de toekenning en het bedrag 
van de subsidie. 

 
 
 

Subsidietoekenning 
 

Bij een positief besluit wordt een voorschot van 50% van het toegekende bedrag uitbetaald.  

De resterende 50 % van het bedrag zal worden betaald indien het EMR de bewijsstukken 
binnen drie maanden na het aangekondigde einde van het project ontvangt. 

De bewijsstukken bevatten: 

 een kort verslag over het verloop van het evenement (max. 1 DIN A4); 

 2 à 3 sprekende foto’s (met auteur) die de EMR mag gebruiken. Deze mogen alleen 
afbeeldingen van personen bevatten, voor zover de rechtmatige toestemming van de 
betrokken personen is verkregen (zie gegevensbescherming). 

 voorbeelden van de reclame- en communicatieactiviteiten waarbij er melding gemaakt 
werd van de ondersteuning van het evenement door de EMR (flyers, krantenartikelen, 
programma, enz.) 

 
 
 

Gegevensbescherming 
In het kader van de EU-basisverordening gegevensbescherming van 25 mei 2018 vragen wij 
u om ons alleen beelden van personen toe te sturen, waarbij de wettelijke toestemming van 
de betrokkenen beschikbaar is. 
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