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Common Ground – 
Onbegrensd samenwerken
Regio’s die buurlanden met elkaar verbinden 
‒ zogenaamde grensregio‘s ‒ zijn bijzondere 
ruimtes die veel potentieel bieden. De onder-
linge banden tussen deze regio’s zijn nauw 
en tegelijkertijd divers. Hoewel de grensover-
schrijdende betrekkingen tussen Duitsland 
en zijn buurlanden intensiever zijn geworden, 
belemmeren verschillende bestuurlijke struc-
turen aan weerszijden van de grenzen nog 
steeds de gezamenlijke vormgeving van de re-
gio‘s. Dit geldt ook voor de deelname van be-
woners aan politieke vormgevingsprocessen 
van een grensregio. Dit is precies waar het 
programma Common Ground ‒   Onbegrensd 
samenwerken om draait.

Met Common Ground stimuleert de Robert 
Bosch Stiftung de grensoverschrijdende 
deelname van de bevolking aan de vormge-
ving en ontwikkeling van haar regio. Er wordt 
gestreefd naar een verbindende participatie-
cultuur tussen politiek, bestuur, burgermaat-
schappij en de lokale bevolking aan beide 
kanten van de grens. Inhoudelijk advies en 
financiële ondersteuning maken een realisatie 
van dit doel mogelijk. Dankzij de gemeen-
schappelijke ontwikkeling, organisatie en 
uitvoering van een grensoverschrijdend parti-
cipatieproces worden er regionale uitdagingen 
aangegaan, potentieel ontketend en oplos-
singen gevonden. Zo ontstaan er duurzame 
grensoverschrijdende participatiestructuren, 
die ook na de initiële programma-looptijd van 
drie jaar blijven voortbestaan.
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Word een Common Ground- 
regio!

U staat binnen uw grensregio voor een uitda-
ging die u met de medewerking van burgers 
aan weerszijden van de grens wilt aanpakken? 
U wilt iets in beweging zetten en potentieel 
ontketenen? U wilt daarbij in een sterke grens-
overschrijdende alliantie van politiek, bestuur 
en burgermaatschappij samenwerken? U bent 
gemotiveerd om in uw grensregio een partici-
patiecultuur tot stand te brengen ‒ met alle 
relevante betrokkenen? Neem dan deel aan de 
selectieprocedure voor het programma  
Common Ground ‒ Onbegrensd samenwerken 
en word een Common Ground-regio!

Dit heeft ons programma u te 
bieden

Als geselecteerde grensregio wordt u zowel 
bij de selectie van de thema’s als bij de vorm-
geving en uitvoering van een participatiepro-
ces ondersteund. Het nexus Institut für Ko-
operationsmanagement und interdis ziplinäre 
Forschung, dat voor de uitvoering van Com-
mon Ground met de Robert Bosch Stiftung 
samenwerkt, ondersteunt en adviseert u 
individueel en naargelang uw behoeften. 
Daarnaast kan elke geselecteerde grensregio 
beroep doen op een regionale participatiead-
viseur, die het participatieproces gedurende 
de complete subsidieperiode begeleidt. Infor-
matie rondom het thema participatie ont-
vangt u bovendien in aangeboden scholingen.

In het kader van het programma hebt u tevens 
de mogelijkheid om te netwerken met andere 
gemeentelijke en burgermaatschappelijke 
deelnemers uit verschillende grensregio’s. 
U kunt ook van gedachten wisselen over de 
participatie en grensoverschrijdende samen-
werking. Hiervoor worden vakinhoudelijke 
workshops en netwerkbijeenkomsten aange-
boden. 

Voor de realisatie van de grensoverschrijden-
de participatieprocessen staat de maximaal 
acht geselecteerde grensregio’s in totaal 
een subsidie van maximaal 1,3 miljoen euro 
ter beschikking. Het exacte bedrag per regio 
hangt af van de aannemelijk gemaakte finan-
ciële behoefte en bestrijkt een subsidieperi-
ode van drie jaar. De subsidie is nadrukkelijk 
bedoeld voor participatieprocessen, die uit 
meerdere, verschillende participatievormen 
kunnen bestaan, en voor de opbouw van 
grensoverschrijdende participatiestructuren. 
Na deze pilotfase wordt de subsidie voor ge-
selecteerde grensregio’s voortgezet om zo de 
participatiestructuren te consolideren. Daar-
toe worden alle in de pilotfase gesubsidieer-
de projecten wetenschappelijk begeleid.
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Wat zijn mogelijke thema’s 
voor een grensoverschrijdende 
participatie? 

Common Ground staat in principe open voor 
de subsidiëring van alle onderwerpen die het 
algemeen welzijn dienen.

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: 
• projecten voor de ontwikkeling van grens-

overschrijdende diensten van algemeen 
belang, bijv. op het gebied van openbaar 
vervoer, energievoorziening, afvalverwijde-
ring, gezondheidszorg, onderwijs,

• projecten voor de gemeenschappelijke 
ontwikkeling van concepten voor de regio, 
zoals een grensoverschrijdend toerisme-, 
cultuur-, mobiliteits- of klimaatbescher-
mingsconcept, de gezamenlijke conceptu-
ele ontwikkeling van (openbare) voorzie-
ningen, die door burgers aan beide zijden 
van de grens gebruikt worden, bijv. een 
gemeenschappelijk zwembad. 

Wie kan er meedoen aan de 
selectieprocedure?

Een hoofdaanvrager neemt voor de grensre-
gio deel aan de selectieronde.
 
Deze aanvrager moet een regionale instantie 
zijn, m. a. w. een district, een gemeente, een 
gemeentelijk samenwerkingsverband of een 
andere regionale instantie uit Duitsland of 
een van de buurlanden. Ook een maatschap-
pelijke organisatie kan hoofdaanvrager zijn, 
indien er een samenwerking met een lokale 
overheid kan worden aangetoond.

De hoofdaanvrager moet samen met drie 
andere partners aan de selectieronde deel-
nemen (in totaal dus één plaatselijke autori-
teit en één maatschappelijke organisatie per 
land).  Deze partners tonen hun bereidheid 
tot samenwerking aan door middel van inten-
tieverklaringen (letters of intent).

Belangrijk: de hoofdaanvrager kan uitslui-
tend een non-profitorganisatie zijn. Geas-
socieerde partners kunnen in het kader van 
samenwerkingsverbanden particulier georga-
niseerd zijn.
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Hoe kunt u meedoen aan de  
selectieprocedure?

De deelname als regio aan de selectie voor 
Common Ground bestaat uit twee fases.

In de eerste fase dient u, als hoofdaanvrager, 
uiterlijk op 15-11-2021 uw blijk van belang-
stelling in. 
 
Hiervoor is slechts een registratie in het 
portaal van de Robert Bosch Stiftung nodig. 
Bovendien legt u hier uw idee voor. Wij vra-
gen om uw begrip voor het feit dat wij geen 
aanvragen per post kunnen aanvaarden. 

Alle belangstellenden die zich vóór 15-11-
2021 hebben geregistreerd, worden uitgeno-
digd voor een eendaagse workshop met als 
thema ‘Goede participatie in gemeenschap-
pen’, die eind november 2021 plaatsvindt. 
Hier wordt meer informatie over het Common 
Ground-programma en de deelname ver-
strekt. Tijdstip en locatie van dit evenement 
worden tijdig bekendgemaakt.  

Uw definitieve aanvraag (incl. financieel 
plan en letters of intent) dient u uiterlijk  
15-02-2022 in te dienen ‒ via e-mail aan  
common.ground@bosch-stiftung.de.  
Het hiervoor benodigde aanvraagformulier 
wordt in november ter beschikking gesteld. 

De max. acht grensregio’s worden uiterlijk 
eind maart 2022 uitgekozen.

De oproep tot deelname aan de selectieron-
de en overige belangrijke informatie over de 
selectie vindt u in onze FAQ en op: 
www.bosch-stiftung.de/common-ground. 

nexus Institut 
Contactpersoon: Kerstin Franzl
E-mail: common.ground@nexusinstitut.de
Telefoon: +49 30 318 054 64

Robert Bosch Stiftung GmbH
Contactpersoon: Sylvia Hirsch
E-mail: common.ground@bosch-stiftung.de
Telefoon: +49 711 460 844 90
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