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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6
van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, bekend dat zij in hun vergadering van 14
februari 2012 hebben vastgesteld:

Subsidieplafonds 2012 voor diverse subsidiekaders
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 2012 is voor diverse subsidiekaders (nadere subsidieregels, beleidsregels en
ander beleid) een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage.
Artikel 2
1. Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidiekaders worden behandeld op
volgorde van binnenkomst tenzij in het betreffende subsidiekader is bepaald dat het beschikbare
bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.
2. Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de
verzendtheorie, dat wil zeggen dat de datum van de poststempel bepalend is. Bij persoonlijk
afgeleverde subsidieaanvragen is de ontvangststempel van de Provincie Limburg, of de datum van
het verkregen bewijs van ontvangst, bepalend.
3. Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.
4. Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het
subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel
van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in het betreffende
subsidiekader.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij
wordt geplaatst.

Bijlage
Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene
Subsidieverordening 2012 en nader uitgewerkt in de diverse subsidiekaders, voor het begrotingsjaar
2012 vastgesteld.

Overzicht subsidieplafonds 2012
NR.

AFD.

NAAM SUBSIDIEREGELING

1.

CWZ
VGS

Nadere subsidieregels Bibliotheekvernieuwing
2012
1e tranche
2e tranche

2.

3.

CWZ
VGS

Nadere subsidieregels Cultuur 2012
-1-jarige projecten talentontwikkeling
-2-jarige projecten talentontwikkeling
-Platformwerking
-Erfgoededucatie
-Volkscultuur
-Diversiteit Limburgse cultuursector
-1-jarige projecten internationalisering
-2-jarige projecten internationalisering
-Cultuurplaninstellingen

CWZ
VGS

Nadere Subsidieregels Versterking Creatieve
Industrie 2010-2012
-Projectsubsidies Cultuur en Economie
-Waarderingssubsidies professionalisering Creatieve
Industrie
-Waarderingssubsidies internationalisering Creatieve
Industrie

HOOGTE
SUBSIDIEPLAFOND

€ 400.000
€ 200.000

€ 300.000
€ 232.000
€ 235.000
€ 25.000
€ 22.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 2.534.671

€ 130.000
€ 20.000
€ 20.000

4.

CWZ
VGS

Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen
2012-2015

5.

CWZ
VGS

Nadere subsidieregels Zorg 2012
Actief burgerschap: mantelzorg en vrijwillige inzet:
- SROI-projecten
- mantelzorgprojecten
Versterking eerstelijnszorg
Transitie langdurige ouderenzorg
Internationalisering van de zorg
Inzet stille reserves arbeidsmarkt in de zorg
Samenwerking professionele zorg en informele zorg
Maatschappelijke participatie

€ 90.000
€ 60.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 325.000
€ 100.000
€ 350.000

Nadere subsidieregels voor de vestiging of

€ 724.000

6.

EZ

€ 300.000

2

VGS

uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg
2009-2013

7.

MDO
VGS

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
2011-2014

8.

MOB
VGS

Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2012-2015

€ 1.481.000

€ 325.000

3

Meerjarige subsidieregelingen
(met vastgestelde subsidieplafonds voor gehele periode)
Voor een aantal subsidieregelingen met een meerjarige looptijd zijn subsidieplafonds voor de gehele
periode vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Deze bedragen zijn vermeld in de kolom
‘hoogte subsidieplafond’. Voor deze regelingen hoeft niet ieder jaar opnieuw een (resterend)
subsidieplafond te worden gepubliceerd. Voor de volledigheid worden deze regelingen in onderstaande
tabel genoemd.
Doordat deze subsidieregelingen vanaf 2011 of eerder in werking zijn getreden, zal de hoogte van het
resterend subsidieplafond in 2012 lager zijn dan het bedrag dat in de kolom ‘hoogte subsidieplafond’ is
opgenomen.
NAAM SUBSIDIEREGELING

EINDE LOOPTIJD

Nadere subsidieregels Koersvast Limburg - Quick Scan
Nadere subsidieregels Kennis leerkrachten voortgezet
onderwijs in Limburg

1 juli 2012
1 augustus 2012

Nadere subsidieregels Limburgse Energie Subsidie
2010 - 2012 (plafond is bereikt)

1 april 2012

Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit
Limburg 2006 - 2012
Nadere subsidieregels elektrische scooters en
brommers 2011-2012

1 januari 2013
1 mei 2012

HOOGTE
SUBSIDIEPLAFOND
€ 200.000
€ 200.000
Per gemeente
vastgesteld
Per gemeente
vastgesteld
€ 800.000

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 23 februari 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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