Productbudget Internationale
Bezoekers Amsterdam Area
In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in 2020 een
bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld voor het Productbudget Internationale
Bezoekers Amsterdam Area. Partijen kunnen een beroep doen op dit budget met
activiteiten die aansluiten op de doelstelling van dit project, namelijk:
Meer internationale bezoekers aan Amsterdam de regio rondom Amsterdam
laten bezoeken.

Daarnaast dient de aanvraag een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten
en/of het benutten van kansen die in de verschillende gebiedsplannen benoemd zijn.

Voor wie is het Productbudget bedoeld?
Van het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area kan de
toeristische/culturele sector in de Metropool Amsterdam profiteren, waaronder:
•
•
•

Toeristische organisaties: promotie- en marketingorganisaties
Toeristisch en cultureel bedrijfsleven in de Metropool Amsterdam
Overheden in de Metropool Amsterdam.

Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area
Een van de doelen van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ is het stimuleren
van spreiding van internationale bezoekers vanuit Amsterdam naar de omliggende regio.
Om dit te realiseren is het belangrijk dat er voldoende kwalitatief en bezoekbaar aanbod
is voor deze doelgroep.

Spelregels Productbudget
Het Productbudget kent voor de aanvragers een aantal inschrijvingseisen en
beoordelingscriteria.

Inschrijvingseisen


Inschrijvingen dienen uiterlijk op 31 december 2019 bij amsterdam&partners
binnen te zijn. Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in
behandeling genomen.



De in de aanvraag gemelde activiteiten dienen voor tenminste 50% gefinancierd
te worden door samenwerkingspartners. Gemaakte uren van de
samenwerkingspartners worden niet als financiering beschouwd.



Het aangevraagde bedrag bedraagt per toekenning maximaal €10.000,- exclusief
BTW.



Een samenwerking van tenminste 2 partijen uit de toeristische en/of culturele
sector.



De ingediende activiteit dient een nieuwe activiteit te zijn en geen voortzetting
van een bestaande activiteit.



Uitvoering van de goedgekeurde activiteiten dient plaats te vinden tussen 1
februari 2020 en 31 oktober 2020.



Na afronding van de activiteiten dient een rapportage met bijbehorende uitingen
en eindresultaten naar amsterdam&partners verzonden te worden.



Voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met
amsterdam&partners om uw idee voor te leggen, zodat u van advies wordt
voorzien of de aanvraag voldoende aansluit bij de desbetreffende gebiedsplannen.

Gunningscriteria


Er dient een beschrijving gegeven te zijn welke activiteiten uitgevoerd worden en
in welke mate ze bijdragen aan de realisatie van de gebiedsplannen. De
speerpunten van de gebiedsplannen zijn te vinden vanaf pagina 3.



De activiteit(en) moet(en) gericht zijn op internationale bezoekers die in
Amsterdam verblijven.



De activiteiten zelf vinden plaats in 2020, maar de effecten ervan kunnen ook in
navolgende jaren gerealiseerd worden.



Er dient een beschrijving gegeven te zijn hoe de doelgroep wordt bereikt met de
uit te voeren activiteiten. De communicatie van de activiteit naar de potentiële
doelgroep moet derhalve meegenomen worden in de voorgestelde activiteiten.
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Belangrijke tijdstippen


Inschrijven kan tot en met 31 december 2019.



Toekenning door de jury geschiedt in januari 2020.



Uitvoering van toegekende activiteiten: 1 februari 2020 – 31 oktober 2020.



Rapportage en uitingen naar ABHZ projectteam: 31 december 2020.



U kunt tot 31 december 2019 contact opnemen met amsterdam&partners om uw
idee voor te leggen.

Uiteindelijke selectie van partijen
Voor het proces wordt een deskundige jury ingesteld. De aanvragen worden getoetst aan
de opgestelde criteria. Over de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Ook wordt er
niet over gecorrespondeerd. Deelname van amsterdam&partners aan het Productbudget
Internationale Bezoekers Amsterdam Area is uitgesloten.

Vergoeding bijdrage
Na goedkeuring van de aanvraag kan de aanvrager 75% bij de start van de uitvoering
factureren en 25% na afloop (na inlevering volledige rapportage van de uitvoering van de
activiteiten). Wijzigingen ten opzichte van het aanvraagformulier dienen voorafgaand
goedgekeurd te worden door amsterdam&partners. Activiteiten die niet conform het
aanvraagformulier worden uitgevoerd of niet volledig worden uitgevoerd, dienen (een
deel van) de toegekende bijdrage terug te storten.

Inschrijving inzenden
Inzendingen (middels digitaal formulier) moeten uiterlijk 31 december 2019 bij
amsterdam&partners binnen zijn.
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Speerpunten gebiedsplannen
Onderstaande speerpunten zijn een samenvatting van de gebiedsplannen van 2018 met
aanvullende ideeën voor een gewenste productontwikkeling per themagebied. Deze
speerpunten dienen als input voor het productbudget 2020.

Authentic Haarlem
Focuspunt: versterken culturele en gastronomische identiteit
Kansen
Verhogen kennis bij ondernemers in verband
met de verhoging van de belevingswaarde
en gebiedsbranding
Language-no-problem aanbod uitbreiden
(cultureel aanbod dat interessant is voor de
niet Nederlands sprekende consumenten)
Productontwikkeling voor themajaar 2019
“Gouden Eeuw”
Combinaties maken met andere gebieden
zoals Amsterdam Beach en Flowers of
Amsterdam

Aandachtspunten
Het beleid van Haarlem is gericht op
duurzaam toerisme met de nadruk op
cultuur en langer verblijf en hogere
bestedingen.
Semi – Afgerond; programmering in de stad
wordt ook LNP aangeboden (gematigd goed)
Open
Open

Amsterdam Beach
Focuspunt: verbeteren bereikbaarheid (online en fysiek)
Kansen
Routes & arrangementen ontwikkelen die
passen binnen de verhaallijnen van het
randje IJmond dat aangesloten is op het
nationaal park Zuid Kennemerland.
Bunkers en buitenplaatsen meenemen in
bestaande fiets- en wandelroutes en het
ontwikkelen van arrangementen hiervoor.
Stimuleren fietsverhuur, OV-fiets en
deelfiets bij OV-punten en attracties ter
versterking de mobiliteit. Bereikbaar
samenhangend productaanbod vanaf
fietsverhuur locaties die aansluiten bij de
verhaallijnen van het themagebied.
Aansluiten op evenementen die ook
interessant zijn voor de internationale
bezoeker die in Amsterdam verblijft
Slecht weer alternatieven en vier seizoenen
aanbod.
Vis- en zee aanbod. Updaten verhaallijnen
en productontwikkeling op dat gebied.
Samenhangend verhaal in themagebied
Beach op het gebied van duurzaamheid.
Aansluiten op initiatieven rondom Pollution
Art Project (o.a. arrangementen, routes,
etc)
Inspringen op initiatieven ten aanzien van
de zogenaamde ‘durfsport’ (o.a. kite surfen)

Aandachtspunten

Het gebied wordt tijdens het zomerseizoen
al druk bezocht.
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Amsterdam New Land
Focuspunt: versterking internationalisering en beleefbaarheid van het gebied
Kansen
Het verder benutten van het
architectuuraanbod in Almere en het
onderscheidende aanbod beter uitlichten
Storytelling: verhaal over het "nieuwe land"
completer maken en tot leven laten komen
Realiseren van een meer samenhangend
product, bijvoorbeeld door middel van
arrangementen en de realisatie van routes
Ontwikkeling Batavialand/Bataviakwartier

Aandachtspunt
(OV) Vervoer binnen het gebied (de Arriva
buslijnen in Lelystad zitten momenteel
bijvoorbeeld nog niet in het Amsterdam &
Region Travel Ticket)
(Toeristische) bewegwijzering voor
internationale bezoekers (Engelstalig)
Relatief lange reistijd vanaf Amsterdam
Centraal
Engelse informatievoorziening kan nog
verder verbeterd worden

Toeristische/recreatieve verbindingen over
water, o.a. via het Markermeer
Vorming van Nationaal Park Nieuw Land
Blocque van Kuffeler en gemaal Wortman
integreren in het verhaal van Nieuw Land
Voorbeeldroutes langs highlights in het
gebied

Flowers of Amsterdam
Focuspunt: identiteitsversterking internationaal
Kansen
Betere connectie maken tussen attracties en
locaties onderling in het gebied.
Bijvoorbeeld met behulp van thematisering
zoals aandacht voor industrieel erfgoed in
relatie tot bloemen.
Aanhaken bij ontwikkeling FloriWorld en
Park 21
Evenementen gericht op Flowers of andere
aspecten zoals cultureel erfgoed, ook buiten
seizoen
Betrekken lokale horeca voor compleet
aanbod/ arrangementen
Regio linken aan andere themagebieden
Stimuleren fietsverhuur op aankomstplekken
van het OV
Ontwikkeling van routes/arrangementen
Schiphol en omgeving meer als verblijf/
recreatieplaats positioneren??

Aandachtspunten
Engelstalig aanbod is nog relatief beperkt

Bewegwijzering voor de internationale
bezoeker (Engelstalig) en Engelstalige
websites
Het aanbod is momenteel erg
seizoensafhankelijk(bijvoorbeeld Keukenhof)
OV bereikbaarheid

Castles & Gardens
Focuspunt: verbeteren toegankelijkheid en bereikbaarheid voor internationaal bezoek
Kansen
Openingstijden van voor de doelgroep
interessante locaties verruimen

Aandachtspunten
Bewegwijzering voor internationale bezoeker
(Engelstalig)
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Thematisering toepassen, bijvoorbeeld door
de ontwikkeling van arrangementen
(Fiets-)routes ontwikkelen en aanbod
duidelijk communiceren op OV
aankomststations
Bevorderen van openstellen buitenplaatsen
Stelling van Amsterdam
Samenwerking tussen verschillende
gebieden in het themagebied stimuleren
Het maken van nieuwe rustplekken langs de
Amstel
Versterken culturele positie gebied, o.a.
Singermuseum met andere musea in het
gebied.

Engelse informatievoorziening kan verbeterd
worden
Onderling (bijvoorbeeld tussen Gooi &
Vechtstreek en Amstelland) zijn geen
makkelijke OV verbindingen

Old Holland
Focuspunt: verbeteren bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied
Wensen regio
Kansen
Bezoekers andere delen van Realiseren rondje Zaanstreek
de Zaansteek laten zien
Optie: invulling
ondernemerschap
Veerdijk/pakhuizen
Spreiding bezoekers over
Old Holland door middel
van o.a. bereikbaarheid,
versterken en uitbreiden
productaanbod

Ontwikkelen nieuwe
producten/initiatieven in heel
Old Holland en het verbinden
van bijzondere plekken met
elkaar in de vorm van o.a.
arrangementen, events, apps,
routes zoals wandelen,
fietsen, varen en steppen.
Opmerking: het gaat er bij
deze initiatieven vooral om
dat deze voldoende
aantrekkingskracht hebben op
de internationale bezoeker
vanuit Amsterdam en vanuit
de centrale hups Volendam,
Marken en Zaanse Schans.

Verbreding positionering

Stimuleren cultuur, kunst,
architectuur, industrieel
erfgoed en ode aan het
landschap in hele gebied Old
Holland.

Aandachtspunten
Beperkte opening van
Industrieel Erfgoed-locaties
Bijv. Zaanoever aan Wormerkant wordt komende jaren
ontwikkeld en biedt ruimte
voor creatieve invulling.
Bereikbaarheid met het OV
vanuit Amsterdam.

Nieuwe verbindende
initiatieven in heel Old
Holland via Bureau Toerisme
Laag Holland i.s.m. Zaanstad
Marketing
(projectmanagement voor dit
project).
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