
 

 

Mini-Projecten in het kader van “75 Jaar Vrijheid” 
 

1. De Euregio Rijn-Waal stelt in het kader van het INTERREG V A programma Nederland-
Duitsland en uit eigen middelen financiële middelen ter beschikking, om 
grensoverschrijdende sociale, culturele netwerkactiviteiten, uitwisselingen e.d. te 
ondersteunen. In 2019 en 2020 worden grensoverschrijdende activiteiten in het kader van 
“75 Jaar Vrijheid” in de Euregio Rijn-Waal met voorrang behandeld. Deze projecten 
kunnen bovendien aanspraak maken op een extra subsidie van de Euregio Rijn-Waal. 
Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal in 2019 en 2020 jaarlijks maximaal € 40.000,- 
beschikbaar.  
 

2. Voor activiteiten in het kader van „75 jaar vrijheid“ kan naast de INTERREG-subsidie van 
maximaal € 1000,- een aanvullende bijdrage door de Euregio Rijn-Waal worden 
toegekend. De definitieve hoogte van de subsidies is afhankelijk van de uiteindelijk 
ontstane subsidiabele kosten en wordt procentueel berekend, waarbij de uiteindelijke 
subsidie nooit hoger kan zijn dat het in de toezegging vermelde bedrag. Dit betekent voor 
de projectpartners, dat of de eigen bijdrage wegvalt of verminderd wordt of dat met de 
extra middelen het beschikbare budget voor de activiteiten verhoogd kan worden. 
Hiervoor geldt de volgende verdeling: 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume tot € 2.000,- wordt maximaal € 
1.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 1.000,- door de 
Euregio Rijn-Waal en 0,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 2.000,- tot € 3000,- wordt 
maximaal € 1.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
1.000,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 1.000,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 3.000,- tot € 4000,- wordt 
maximaal € 1.500,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
1.500,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 1.500,- eigen middelen). 

- Voor projecten met een totaal kostenvolume van € 4.000,- tot € 5000,- wordt 
maximaal € 2.000,- extra toegezegd. (max. € 1.000,- uit INTERREG, max. € 
2.000,- door de Euregio Rijn-Waal en max. € 2.000,- eigen middelen). 
 

3. Een aanvraag dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit 
door de Euregio Rijn-Waal te zijn ontvangen. Alleen volledig ingevulde aanvragen kunnen 
behandeld worden. Per activiteit kan slechts één aanvraag ingediend worden. 
 

4. Projecten, waarin het accent gelegd wordt op de deelname van kinderen en jongeren en 
projecten die de multiculturele en diverse samenleving thematiseren, worden expliciet 



 

aangemoedigd om een aanvraag in te dienen. 
 

5. De voorzitter van de commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding van de 
Euregio Rijn-Waal beslist samen met Euregio-secretaris over de te verstrekken bijdrage 
op basis van volgende criteria: 

• De planning, uitvoering en evaluatie van de activiteit wordt gerealiseerd door 
middel van samenwerking tussen minimaal één Nederlandse en één Duitse 
organisatie uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal (netwerk). 

• De betekenis van de activiteit voor de grensoverschrijdende integratie moet 
duidelijk herkenbaar zijn. 

• Het karakter van de activiteit moet duidelijk en zichtbaar aansluiten bij het thema 
“75 jaar vrijheid” en de activiteit moet een gezamenlijk Nederlands-Duitse 
zwaartepunt hebben.  

• De zichtbaarheid van de Euregio Rijn-Waal en het INTERREG V A programma 
Deutschland-Nederland (publicaties, vermeldingen, persactiviteiten). 

• De aanvullende bijdrage van de Euregio Rijn-Waal geldt voor overige kosten 
behalve voor kosten voor de inzet van vrijwilligers 

• De activiteiten zijn kosteloos toegankelijk en publicaties dienen eveneens 
kosteloos ter beschikking gesteld te worden. 
 

6. Publicaties zoals rapporten, persberichten, informatieborden, uitnodigingen enz. dienen 
altijd tweetalig (NL/D) te worden geproduceerd. Hierop dienen het Euregio Rijn-Waal logo 
en het INTERREG-logo afgebeeld te worden. Het dient duidelijk kenbaar te worden 
gemaakt dat de activiteit met een financiële bijdrage van de Euregio Rijn-Waal en het 
INTERREG V A programma Deutschland-Nederland tot stand komt. De logo´s vindt u op 
https://www.euregio.org/peopletopeople. 
 

7. De Euregio Rijn-Waal worden foto´s en een verslag van het betreffende project ter 
beschikking gesteld die de Euregio Rijn-Waal voor haar eigen publicaties mag 
gebruiken,waaronder de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 75 jaar vrijheid”.  
 

8. Verder gelden alle voorwaarden zoals deze in het kader van de “Mini-Projecten” aan de 
projecten worden gesteld. De subsidievoorwaarden kunt u nalezen in de Leidraad voor 
projectaanvragen voor Duits-Nederlandse samenwerkingen tot maximaal 25.000 euro 
EU-subsidie. 

https://www.euregio.org/peopletopeople
http://www.facebook.com/euregiokalender
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/151030_Leitfaden_nl.pdf

