PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/61
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 20 september 2005 hebben
vastgesteld:

Tenderregeling Jeugd en Werk 2005-2006
Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in aanvulling op de Algemene
Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld de volgende subsidieregeling:
Nadere Subsidieregels “Tender Jeugd en Werk 2005-2006”
Artikel 1 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen voor functioneel en in tijd
samenhangende en –begrensde vernieuwende, resultaatgerichte activiteiten ter
verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkloze jongeren (17 tot 29 jaar).
Artikel 2 Subsidieplafond, tranches en wijze van verdeling
1. Subsidie wordt verleend in tranches. De tranches lopen van 1 november 2005 t/m
31 december 2005 en van 1 februari 2006 t/m 31 maart 2006.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 225.000,00 per tranche.
3. Indien binnen een tranche meer subsidieaanvragen worden ingediend die aan de
in artikel 4 genoemde subsidiecriteria voldoen, dan met de beschikbare middelen
kunnen worden gehonoreerd, gaan die aanvragen vóór die naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten het best aansluiten bij de betreffende criteria. Indien
meerdere aanvragen even goed aansluiten bij de criteria is volgorde van
binnenkomst van de complete aanvraag het doorslaggevende criterium. De overige
aanvragen worden afgewezen.
Artikel 3 Subsidieaanvraag en tijdstip van indiening
1. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht.
2. Een aanvraag moet worden ingediend door gebruikmaking van het door
Gedeputeerde Staten daarvoor vastgestelde formulier. Dit aanvraagformulier staat
op de provinciale website (www.limburg.nl) of het kan worden aangevraagd bij
mevrouw J. Meulenbeld (tel. 043-3897821, email-adres:
j.meulenbeld@prvlimburg.nl).
3. Een aanvraag wordt geacht voor een bepaalde tranche te zijn ingediend indien de
aanvraag binnen de looptijd van die tranche door Gedeputeerde Staten compleet
(zie aanvraagformulier) is ontvangen.

Artikel 4 Subsidiecriteria
Projecten komen voor subsidie in aanmerking indien ze naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten voldoen aan de volgende criteria:
•
de doelgroep van het project bestaat uit één of meer van de volgende
subgroepen:
o werkloze jongeren, zonder startkwalificatie, zonder uitkering;
o werkloze jongeren, zonder startkwalificatie, met uitkering;
o werkloze jongeren, met startkwalificatie, al dan niet met uitkering, die
niet op eigen kracht een baan kunnen vinden;
waarbij de voorkeur uitgaat naar projecten gericht op werkloze jongeren zonder
uitkering;
• de projectactiviteiten dienen vernieuwend te zijn, d.w.z. dat het activiteiten
betreft met een aanpak en/of doelgroep die nieuw zijn voor de betreffende
regio;
• de activiteiten dienen aanvullend te zijn op en in afstemming met de reguliere
keten van dienstverlening (gemeente(n), CWI en/of UWV) te worden
uitgevoerd;
• de projectactiviteiten dienen te bestaan uit meerdere van de volgende
activiteiten: activering, scholing (BBL of indien niet haalbaar: deelcertificaten),
(intensieve) begeleiding, leerwerktrajecten, plaatsing op arbeidsplaats. Alleen
die activiteiten die niet regulier bekostigd kunnen worden komen voor
subsidiëring in aanmerking;
• de resultaten van het project dienen meetbaar te zijn in termen van het
behalen van erkende scholingscertificaten/diploma’s of plaatsing op leerwerkof arbeidsplaatsen (voor minimaal 6 maanden);
• binnen een half jaar na indiening van de subsidieaanvraag dient het project in
de uitvoeringsfase te kunnen zijn.
Artikel 5 Subsidiebedrag
1. Het te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met
een maximum van € 100.000,00 per aanvraag.
2. Indien de subsidieaanvrager een onderneming is, kan niet meer dan € 100.000,00
aan subsidies van overheidswege worden ontvangen, binnen een periode van 3 jaar
(de minimisregeling EG nr. 69/2001).
3. Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten verder
rekening met:
a. de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan de invulling van het
provinciaal beleid;
b. de mate van eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de aanvrager; en
c. de mate waarin medefinanciering door derden plaatsvindt of kan plaatsvinden.
4. Het toe te kennen subsidie zal worden gekoppeld aan de verwachte resultaten. De
uiteindelijke hoogte van het vastgestelde subsidie is gekoppeld aan de uiteindelijk
behaalde resultaten.
5. Het staat Gedeputeerde Staten, op grond van overwegingen van doelmatigheid of
doelgerichtheid, vrij het subsidie te bestemmen voor concreet benoemde
onderdelen van een project. In dit laatste geval wordt het subsidie uitgedrukt als een
percentage van de subsidiabele kosten die kunnen worden toegerekend aan de
betreffende onderdelen.
Artikel 6 Subsidiabele kosten
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De subsidiabele kosten worden door Gedeputeerde Staten per (onderdeel van een)
project vastgesteld.
Artikel 7 Beslistermijn
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening 2004, begint de
beslistermijn van twaalf weken te lopen na de laatste dag van de betreffende tranche.
Artikel 8 Verplichtingen voor de subsidieaanvrager/-ontvanger
1. Een subsidie dient te worden aangevraagd vóór het tijdvak waarop de activiteiten
betrekking hebben.
2. Bij het verzoek tot subsidievaststelling dient de subsidieontvanger een, door het
bestuur of de directie gewaarmerkte, rapportage in te dienen waarin de resultaten
van het project aan de hand van de criteria, zoals vermeld in artikel 4 van deze
regeling, vermeld worden. Tevens dient te worden meegewerkt aan tussentijdse
bezoeken of verzoeken om informatie over de stand van zaken van het project.
Artikel 9 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.
Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2005 en eindigt op 1 april 2006, met
dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op aanvragen die binnen de
looptijd van de tranches zijn ingediend.
2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen
buiten het bereik van deze regeling.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregels “Tender Jeugd
en Werk 2005-2006”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 29 september 2005.
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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