PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/40
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 3 mei 2005 in aanvulling op de
Algemene Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld de volgende
subsidieregeling:
Tijdelijke nadere regels projectsubsidies kunst en cultuur 2005
Artikel 1
Subsidieverlening
1. Gedeputeerde Staten kunnen in 2005 een projectsubsidie verlenen ten behoeve
van:
a. in dat jaar plaatsvindende, belangrijke, jaarlijks terugkerende provinciale
culturele activiteiten, die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een
bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur en het culturele
voorzieningenpatroon in Limburg, die al één of meerdere jaren door de
provincie worden gesubsidieerd en waarvoor een bijdrage van de provincie
een “levensvoorwaarde” is
b. in dat jaar plaatsvindende culturele activiteiten, die naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten de actieve cultuurparticipatie van jonge mensen
bevorderen.
2. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door de in de bijlage
opgenomen instanties/instellingen ten behoeve van de daarbij benoemde projecten
3. De in de bijlage vermelde bedragen betreffen maxima en geven geen recht op
subsidie.
Artikel 2
Aanvragen subsidie
1. Bij het aanvragen van subsidie dient gebruik gemaakt te worden van het
voorgeschreven formulier. (zie HREF="http://www.limburg.nl/" MACROBUTTON
HtmlResAnchor www.limburg.nl > Beleidsvoering > Welzijn, zorg en cultuur >
Cultuur > Projectsubsidies).
2. Het formulier dient bij voorkeur elektronisch ingevuld te worden (via diskette of
Internet). Alvorens het elektronische formulier kan worden ingevuld, dient een
elektronische handtekening te zijn verkregen.
3. Aanvragen dienen vóór 1 juli 2005 te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.
Artikel 3
Algemene criteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende algemene criteria:
a. De aanvrager c.q. het project moet over voldoende organisatiekracht en
inhoudelijke kwaliteit beschikken;
b. Deze kwaliteit moet tenminste tot uitdrukking komen in de verwoording van de
aanvraag, het te realiseren project en de concrete activiteiten;
c. De activiteiten van aanvrager en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, dienen
in voldoende mate aan te sluiten bij het Coalitieakkoord 2003-2007 en bij de
provinciale beleidsspeerpunten: participatie/educatie, culturele diversiteit,
publieksverbreding met nadrukkelijke aandacht voor jongeren, ontwikkeling en
vernieuwing, integrale benadering van beleidsterreinen, samenwerking,
internationalisering, cultuurtoerisme, cultureel ondernemerschap en dynamisch
erfgoed;
d. In het bijzonder dienen de activiteiten te passen binnen het Thema Jong zijn in
Limburg en met name de actieve culturele participatie van jongeren te bevorderen;

e. De aanvrager moet verantwoording af (kunnen) leggen over de (voorgenomen)
activiteiten en deze daadwerkelijk binnen de goedgekeurde begroting uitvoeren;
zulks naar het oordeel van Gedeputeerde Staten.
Artikel 4
Bijdrage gemeenten of regio
1. Het provinciaal projectsubsidie bedraagt niet meer dan het daadwerkelijk subsidie
van de gemeente of de regio voor het project, tenzij Gedeputeerde Staten hiervan
in hun beschikking afwijken.
2. Gedeputeerde Staten kunnen bij het bepalen van dit maximum onder andere
uitgaan van naar hun oordeel te leveren publieke middelen aan het project vanuit
de gemeente en/of de regio.
Artikel 5
Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling wordt vastgesteld op €
250.000,00.
Artikel 6
Wijze van subsidieverlening
1. Er wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in 2005.
2. Bij de subsidieverlening worden maxima gesteld ten aanzien van de hoogte van
het te verlenen bedrag, zulks ter beoordeling van het College van Gedeputeerde
Staten.
Artikel 7
Monitoring, verantwoording en evaluatie
1. De monitoring geschiedt aan de hand van door Gedeputeerde Staten
voorgeschreven geformatteerde, schriftelijke voortgangsrapportages. De frequentie
hiervan en de wijze van monitoring worden medegedeeld in de
verleningsbeschikking.
2. In elke voortgangsrapportage wordt eenduidig inhoudelijk en financieel verslag
gedaan van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit en van de geleverde
artistieke prestaties. Dit wordt onder meer gedaan voor wat betreft de bereikte
output aan de hand van de opgelegde verplichtingen terzake de
monitoringsindicatoren. Deze betreffen ook de mogelijke maatschappelijke effecten
en appreciatie en/of de waardering door c.q. tevredenheid van klant(en).
3. In elke voortgangsrapportage wordt zonodig duidelijk verslag gedaan over hoe bij
de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit rekening is gehouden met de door
Gedeputeerde Staten opgelegde inhoudelijke en formele verplichtingen.
Artikel 8
Profilering provincie
1. Degene die een provinciaal subsidie ontvangt, is verplicht op of in alle uitingen aan
te geven dat de activiteit mede tot stand komt dankzij een provinciaal subsidie.
2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere verplichtingen opleggen ten aanzien van de
aard en wijze van vermelding. Bovendien kunnen Gedeputeerde Staten bepalen
dat een deel van het subsidie pas beschikbaar wordt gesteld wanneer
overeenstemming is bereikt over de profilering.
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
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad
en eindigt van rechtswege op 31 december 2005.
Artikel 11 Overig
Subsidiering in het kader van deze regeling betekent niet dat de in de bijlage
opgenomen projecten in de toekomst ook aanspraak kunnen maken op een provinciaal
subsidie.
Artikel 12
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Deze regeling kan worden aangehaald als “Tijdelijk nadere regels projectsubsidies
kunst en cultuur 2005”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 16 juni 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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Bijlage:
PJP Film/Studio's
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Vaals
Het Parcours
Glaspaleis
Ensemble '88
Veldeke
Toernooi der Lage Landen
Bewegingstheaterwerkplaats LOS
Stichting Limburgse Schouwburgen
Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Letterkundig Centrum Limburg
Stichting Euriade
Stichting Euriade
Schutterij St. Sebastianus/ZLF Oost Maarland
Stichting Streekarcheologie Peel
Klassiek op locatie
Kunstbende
Vocaal Ensemble Lingua e Musica

Programma Kresj TV
Musical Grease
Musical
Het Parcours
Broken Glass 2005

vervolg MSHRV-project 15-7-05 tot 1-1-6
KIDS@, Limburgs Jeugdtheaterfestival
Orgelfestival Limburg 2005
Jaarprogramma 2005
Euriade festival, Amadéo
Euriartes
Stormschade
extra uitgave blad jaar archeologie

Krönungsmesse

30.000
1.000
1.000
10.000
0
20.000
10.000
35.000
15.000
15.000
10.000
25.000
48.000
0
8.500
2.500
9.000
8.000
2.000

4

