PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/30
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 21 september 2004 hebben
vastgesteld:

Tenderregeling senioreneconomie 2004-2005
Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op grond van artikel 5 van de Algemene
Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld de volgende subsidieregeling:
Tijdelijke nadere subsidieregels “Tenderregeling senioreneconomie 2004-2005”
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. ondernemer: een natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die een
onderneming in stand
houdt in de zin van de Handelsregisterwet 1996.
b. adviescommissie: commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van
senioreneconomie met als taak het adviseren van Gedeputeerde Staten over het
verlenen van subsidies in het kader van deze regeling.
Artikel 2 Subsidieverlening
Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verlenen aan ondernemers in
Limburg ten behoeve van investeringsobjecten of functioneel en in tijd samenhangende
en –begrensde activiteiten, gericht op nieuwe producten en diensten specifiek voor de
doelgroep senioren.
Artikel 3 Subsidieplafond, tranches en wijze van verdeling
1. De tranches waarin subsidie in het kader van deze regeling kan worden verleend
lopen van 1 oktober 2004 t/m 31 januari 2005, van 1 februari 2005 t/m 31 mei 2005
en van 1 juni 2005 t/m 30 september 2005.
2. Het subsidieplafond bedraagt € 170.000,00 per tranche.
3. Indien binnen een tranche meer subsidieaanvragen worden ingediend die aan de
in artikel 5 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. De overige
aanvragen worden afgewezen.

Artikel 4 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 formulier is verkrijgbaar
bij mevr. S.K.J. Salden, Provincie Limburg, afdeling Economische Infrastructuur en
Toerisme, Postbus 5700 6202 MA Maastricht.
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 is
ontvangen.
Artikel 5 Subsidiecriteria
1. Projecten kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien ze naar het oordeel
van Gedeputeerde Staten voldoen aan de volgende eisen:
a. vernieuwing/innovatie moet nieuw zijn voor de ondernemer én voor de branche:
géén kopie
van een bestaande productmarktcombinatie in Limburg;
b. het project is gericht op de doelgroep senioren, te weten op één van de
volgende drie
projectlijnen: senior en toerisme; senior en innovatie; senioren als kennisbron.
c. afhankelijkheid van de subsidie beperkt zich tot de aanjaag/stimuleringsfase:
onderbouwing
met (financieel) meerjarenplan;
d. de minimale kosten van een project dienen € 75.000,00 te zijn.
e. binnen een half jaar tijd na indiening van de subsidieaanvraag dient het project
in de
uitvoeringsfase te kunnen zijn
2. Voor de projectlijnen gelden de volgende aanvullende beoordelingscriteria:
a. senior en toerisme: aantoonbare substantiële toename van toeristische
bestedingen door
senioren en/of aantoonbare substantiële toename van overnachtingen door
senioren;
b. senior en innovatie: vernieuwing/innovatie op het snijvlak van zorg, ict, techniek,
wonen, en/of
toerisme;
c. senioren als kennisbron: aantoonbare inzet van senioren als trainer/adviseur én
aantoonbare
overdracht van kennis aan jongeren en/of ondernemers.
3. Bij de beoordeling van artikel 3, lid 2 worden voorts de volgende aspecten in de
overweging
betrokken:
a. de kwaliteit van het projectvoorstel: adequaat en helder omschreven, meetbaar
eindresultaat,
grijpbaarheid/tastbaarheid van de innovatie;
b. de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt in:
1.
de verbetering van de bedrijfsvoering; en/of
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2.
vergroting van het innovatievermogen; en/of
3.
de groei c.q. het behoud van werkgelegenheid voor senioren; en/of
4.
de groei van de omzet.
c. de mate van samenwerking (aantoonbaar) met andere bedrijven en/of
(kennis)instellingen;
d. de mate waarin slimme koppelingen tussen de drie projectlijnen gelegd zijn
(bijvoorbeeld
arbeid en toerisme en senior).
Er wordt geen subsidie verleend voor marketing- en/of promotieactiviteiten.

Artikel 6 Adviescommissie
Gedeputeerde Staten besluiten over subsidieverlening en laten zich daarbij adviseren
door een adviescommissie.

Artikel 7 Subsidiebedrag
1. Het te verlenen subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale projectkosten, zulks
met een maximum van € 100.000,00 per aanvraag.
2. Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten, naast het
gestelde in artikel 5 van deze regeling, verder rekening met:
a. de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan de invulling van het
provinciaal beleid;
b. de mate van de eigen (financiële) bijdrage van de aanvrager; en
c. de mate waarin medefinanciering door derden plaatsvindt of kan plaatsvinden.
3. De subsidie wordt uitgedrukt in een maximumbedrag en daarnaast in een
percentage van de subsidiabele kosten.
4. Het staat Gedeputeerde Staten, op grond van overwegingen van doelmatigheid of
doelgerichtheid, vrij de subsidie te bestemmen voor concreet benoemde onderdelen
van een project. In dit laatste geval wordt de subsidie uitgedrukt als een percentage
van de subsidiabele kosten die kunnen worden toegerekend aan de betreffende
onderdelen.
Artikel 8 Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten worden door Gedeputeerde Staten per (onderdeel van een)
project vastgesteld.
Artikel 9 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,
waarin de aanvraag is ingediend.
Artikel 10 Verplichtingen voor de subsidieaanvrager/-ontvanger
1. Een subsidie dient te worden aangevraagd vóór het tijdvak waarop de
investeringen/activiteiten betrekking hebben.
2. De subsidieontvanger is te allen tijde gehouden medewerking te verlenen aan het
rapporteren over de voortgang van het project en het evalueren van het project,
teneinde een effectmeting van het provinciaal beleid mogelijk te maken.
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3. Een bedrijf mag meerdere malen subsidie aanvragen, maar kan niet meer dan €
100.000,00 aan subsidies van overheidswege ontvangen binnen een periode van 3
jaar (de minimisregeling, EG nr 69/2001).
Artikel 11 Subsidievaststelling
1. Een aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na afloop van de activiteit of
het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.
2. Bij het verzoek tot subsidievaststelling dient de subsidieontvanger een rapportage in
te dienen waarin de resultaten van het project a.d.h.v. de criteria, zoals vermeld in
artikel 5 van deze regeling, vermeld worden.
Artikel 12 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten, met uitzondering van artikel 10 lid 3, van enige bepaling afwijken.
Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2004 en geldt tot 1 oktober 2005, met dien
verstande dat de regeling van toepassing blijft op alle vóór 1 oktober 2005
ingediende aanvragen.
2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen
buiten het bereik van deze regeling.

3. Deze regeling kan worden aangehaald als Tijdelijke nadere subsidieregels
“Tenderregeling senioreneconomie 2004-2005”.

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

Uitgegeven, 2 juni 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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