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Wijzigingsregeling Subsidieregeling OP Zuid 2007-2013
De gezamenlijke leden van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de
hoedanigheid van beheersautoriteit voor het Operationeel programma Zuid-Nederland 2007-2013,
Overwegende dat de beheersautoriteit op 27 april 2010 de Subsidieregeling operationeel programma
Zuid-Nederland hebben vastgesteld;
Overwegende dat de beheersautoriteit het noodzakelijk acht deze regeling op een aantal onderdelen te
wijzigen;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I. Wijzigingen
De Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland wordt als volgt gewijzigd:
A:

Artikel 1.10 komt te luiden:

Artikel 1.10 Subsidieplafond kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie
De beheersautoriteit stelt het subsidieplafond voor de bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering voor EFRO programma’s voor de periode 17 mei 2010 tot en met
31 december 2013 vast op € 28.032.474,89, waarvan:
a.
€ 13.832.291,49 voor de regio Limburg;
b.
€ 0,- voor de regio Oost-Brabant;
c.
€ 1.905.286,66 voor de regio West-Brabant;
d.
€ 12.294.896,74 voor de regio Zeeland.
B:

Artikel 1.11 komt te luiden:

Artikel 1.11 Subsidieplafond attractieve regio’s
De beheersautoriteit stelt het subsidieplafond voor de bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en de Rijkscofinanciering voor EFRO programma’s voor de periode 17 mei 2010 tot en met
31 december 2013 vast op € 18.971.031,67, waarvan:
a.
€ 8.566.664,- voor de regio Limburg;
b.
€ 0,- voor de regio Oost-Brabant;
c.
€ 5.303.281,67 voor de regio West-Brabant;
d.
€ 5.101.086,- voor de regio Zeeland.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad
waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling subsidieregeling operationeel programma ZuidNederland.
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