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People-to-People-projecten
Subsidie tot € 25.000 

Op weg naar agropole

Agrobusiness Niederrhein e.V. organiseert samen met Greenport Venlo en Greenport

Gelderland twee bijeenkomsten waarin grensoverschrijdende oplossingen betreffende

vragen rond de voedingsmiddelenindustrie worden uitgewerkt. 

Euregio Soccer-Cup

RP Sportmanagement en VVV Venlo voeren samen een Nederlands-Duits

voetbaltoernooi uit. De deelnemers zijn kinderen verdeeld in teams van onder de 9 en

11 jaar oud in Nederlandse en Duitse amateurverenigingen uit de regio. Er zullen acht

Nederlandse en acht Duitse teams deelnemen. Het doel is met het thema voetbal “het

ijs te breken” en daarmee het buurland beter te leren kennen. Naast het

voetbaltoernooi doen de deelnemers ook mee aan workshops waar de thema´s

interculturele competenties, respect en antiracisme centraal staan.



People-to-People-projecten
Subsidie tot € 25.000 

Kennis kent geen grenzen

De natuurschool “Haus Wildblick” in Gangelt en de gemeente Echt-Susteren, waar het

dierenpark ‘t Hertenspoor ligt, werken samen om trainings- en andere evenementen

betreffende de thema’s natuur en milieu te ontwikkelen. Een gezamenlijke marketing

heeft als doel meer mensen voor de natuurpedagogische evenementen te

enthousiasmeren.



People-to-People-projecten
Subsidie tot € 25.000 

Grensmanifest Tegelen-Kaldenkirchen

Stichting Tegelen.NL en de stad Kaldenkirchen vieren samen dat Tegelen dit jaar 200

jaar bij Nederland hoort. Er worden tal van evenementen georganiseerd, waarbij de

verenigingen uit Tegelen en Kaldenkirchen betrokken zijn. Deze evenementen zullen

Duitse en Nederlandse bezoekers naar de regio lokken.



People-to-People-projecten
Subsidie tot € 25.000 

SHAREEUREGIO

De Stichting Limburg Elektrisch en de FH Aachen voeren samen een

haalbaarheidsstudie voor de implementatie van een Euregionaal carsharing systeem

uit. Dit gebeurt voor de steden Venlo, Roermond, Kreis Viersen en Mönchengladbach.

Hervorming 1517

Het Stadtarchiv Krefeld en het Gemeentearchief Venlo werken samen aan een

tweetalige tentoonstelling, met als thema de geschiedenis van de Hervorming en de

aansluitende confessionele ontwikkeling, die de partnersteden Venlo en Krefeld en de

omgeving hebben gevormd. De historische en de culturele ontwikkeling van beide

gemeentes worden zo naast elkaar gezet, dat er vergelijkingen over de tijdperken

van 1517 tot 2017 ontstaan.



Mini-projecten
Subsidie tot € 1.000 

In de tijd van september 2016 tot maart 2017 werden er bovendien nog negen

Nieuwe mini-projecten (subsidie tot max. € 1.000 ) goedgekeurd. 

Evenementen op het gebied van sport of muziek en uitwisselingen tussen scholen of

andere gezamenlijke activiteiten van Nederlanders en Duitsers zijn altijd projecten die

wij graag subsidiëren omdat zij de Europese samenwerking voor alle deelnemers

direct beleefbaar maken.



Meer informatie?

Misschien hebt u ook ideëen voor grensoverschrijdende samenwerking – wij

ondersteunen u graag bij uw plannen. Hiervoor kunt u direct contact met ons

opnemen.

U bent vrij om deze newsletter ook door te sturen naar mensen, die ook

geinteresseerd zijn in grensoverschrijdende samenwerking.
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