Voorwaarden subsidie voor grensoverschrijdende
productontwikkeling Hanzesteden
Algemeen
• Maximaal de helft van de totale projectkosten kunnen worden gefinancierd vanuit deze subsidie.
• De totale projectomvang mag niet groter zijn dan € 30.000,• Maximaal 14.500 mag besteed worden aan kosten voor derden/externe kosten.
• Het standaard uurtarief is vastgesteld op € 36,(De middelen kunnen dus worden gebruikt voor inkoop bij derden of in de vorm van uren of een
combinatie van inkoop en uren).
• De overige middelen binnen de projectbegroting mogen niet uit andere Europese subsidies
bestaan.
• Het combinatielogo van Euregio moet zichtbaar zijn op product of verpakking.
• Alleen concept- en productontwikkeling wordt vergoed bij producten die worden verkocht. De
daadwerkelijke realisatie (productie voor verkoop) kan i.v.m. de geldende regelgeving niet
worden vergoed.
• Het product moet grensoverschrijdend zijn.
• Het product moet een bijdrage leveren aan de Hanze beleving
• Het product moet een bijdrage leveren aan de economie in de Hanze corridor
• Het idee moet na de opstartsubsidie kunnen blijven bestaan en minimaal een jaar te koop/te
beleven zijn.
• Subsidie is beschikbaar voor ondernemers en instellingen uit de Hanzesteden en het achterland,
de zogenaamde Hanze corridor.
• Het project moet goedgekeurd zijn door de hiervoor ingestelde werkgroep.
• Kosten voor verbouwing komen niet in aanmerking.
Voor de productcategorieën gelden aanvullende voorwaarden:
Hanze culinair
Het gaat hier om relatief kleine producten zoals Hanzebier en Hanzeworst. Dit zijn de aanvullende
voorwaarden:
• Maximale vergoeding uit subsidie € 420,- .
• Bereidheid delen receptuur met een Duitse / Nederlandse collega.
Hanze plattegrond
Mogelijk wordt gemaakt het ontwikkelen van plattegronden voor de deelnemende steden. Dit zijn de
aanvullende voorwaarden:
• De stadsplattegrond heeft een minimaal formaat van A3 (420 x 297 mm).
• Duidelijke weergave relevante bezienswaardigheden.
• Teksten / toelichting in Nederlands en Duits.
• Gebruik (eigen) Hanzesteden logo en huisstijlelementen.
• Er wordt een zichtbare link gelegd tussen de andere Hanzesteden, via een verplicht element.
• Minimale eerste oplage 1.000 exemplaren.
• De plattegrond wordt gratis verstrekt aan bezoekers.
• De maximale vergoeding bedraagt € 1.340,- .

Musea en TIC’s
Het gaat hier om een informatiewand of paneel of anderszins waarin in wordt gegaan op de geschiedenis
van de Hanze in het algemeen en specifiek voor de stad. Dit zijn de aanvullende voorwaarden:
• Het product moet minimaal 4 jaar in gebruik blijven.
• Deze subsidiemogelijkheid is bedoelt voor bedrijven (MKB) en stichtingen actief in het toerisme
zoals citymarketingorganisaties en musea.
• Maximale projectomvang bedraag € 14.500,- . Maximale vergoeding uit subsidie bedraagt dus €
7.250,- .
Muurschilderingen
Mogelijk wordt gemaakt het ontwikkelen van muurschilderingen met het thema Hanze. Dit zijn de
aanvullende voorwaarden:
• Het thema van de muurschildering is de Hanze. Dit kan een letterlijke interpretatie zijn waardoor
de historie van de Hanze wordt afgebeeld: koopmannen/Kogges/ oude
koopmanshuizen/handelswaar van vroeger etc. Het mag ook in creatieve interpretatie van de
Hanze zijn, bijvoorbeeld de vergelijking Hanze toen en nu. Het ontwerp moet vooraf worden
goedgekeurd door de project werkgroep
• Muurschildering is attractief om te delen via social media.
• Maximale projectomvang bedraagt € 14.500,- . Maximale vergoeding uit subsidie bedraagt dus €
7.250,- .

