PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/91
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 2004 bekend dat zij in hun
vergadering van 20 december 2005 hebben vastgesteld de:

Subsidieplafonds 2006 voor diverse subsidieregelingen
Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 2006 wordt voor diverse subsidieregelingen een
subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage.
Artikel 2
1. Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregelingen
worden behandeld op volgorde van binnenkomst tenzij in de betreffende
subsidieregeling 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, dan wel 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 dan zal
die aanvraag voor gaan die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten het beste
aansluit bij de criteria zoals vermeld in de betreffende subsidieregeling.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het
Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting
Met de onderhavige regeling worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6
van de Algemene Subsidieverordening 2004 en nader uitgewerkt in diverse nadere
subsidieregels, voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld voor diverse nadere
subsidieregelingen.

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

Uitgegeven, 22 december 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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Overzicht subsidieplafonds 2006
NAAM afdeling
nr.
Naam SUbsidieregeling

Hoogte
subsidieplafond

GRN, LL, RO
1.
Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied
- Artikel 2.7 (onderdeel natuureducatie)
- Artikel 2.1 t/m 2.6 en artikel 2.8

€ 44.267,00
€
0,00

EZ
2.
Nadere subsidieregels voor bevordering van de economische
ontwikkeling:
−
doorontwikkeling Technologische Topregio
−
investeren in transformatieproces arbeidsmarkt
−
investeren in nieuwe instroom en nieuw werk op de arbeidsmarkt
−
investeren in innovatietrajecten bestaand MKB en technostarters
−
synergie cultuur / bedrijfsleven
−
impuls senioreneconomie
−
versterking dynamiek en vernieuwing toeristische bedrijfskolom
−
versterking imago van Limburg
−
startkansen voor alle jongeren op de arbeidsmarkt
−
kwaliteitsimpuls toerisme
−
buurteconomie
−
grensoverschrijdende samenwerking
−
cofinanciering Europese plattelandsprogramma’s

€ 900.000,00
€ 700.000,00
€ 300.000,00
€ 1.500.000,00
€
15.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 350.000,00
€ 150.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 135.000,00

EZ
3.
Nadere subsidieregels voor vestiging van bedrijven of instellingen in
Limburg
4.

EZ
Subsidieregeling arbeidsplaatsen 2004-2006

5.

€ 259.472,00

Provinciaal Blad 20
nr.27 en nr. 49

EZ
Tenderregeling Jeugd & Werk 2005-2006
Cultuur

6.
Nadere subsidieregels voor kunst en cultuur

Provinciaal Blad 20
nr. 61

Zie jaarprogramma
Kunst en cultuur 20
Provinciaal Blad 20
nr. 69
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Cultuur
7.
Nadere subsidieregels voor het cultureel erfgoed 2006
−
hoofdstuk 1: restauratie, instandhouding en onderhoud
monumenten en herstel historisch groen:
tranche 1:
tranche 2:
−
hoofdstuk 2: waarderingsregeling erfgoededucatie
−
hoofdstuk 3: buitengewoon herstel niet-monumentale gebouwen
voor de openbare eredienst
tranche 1:
tranche 2:

€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 50.000,00

€ 113.445,00
€ 113.445,00

Cultuur
8.
Nadere subsidieregels voor bibliotheekvernieuwing

€ 1.000.000,00

KAB
9.
Nadere subsidieregels voor integrale veiligheid
10.

€ 250.000,00

ZSO
Nadere subsidieregels voor maatschappelijke organisaties 2006-2008
−
cluster maatschappelijk werk
−
cluster jeugd

€ 1.046.729,00
€ 624.823,00

SL en RO
11.

12.

Subsidieverordening voor het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

€ 13.487.678,00

Subsidieverordening Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Provincie
Limburg
−
Maastricht:
−
Heerlen:
−
Sittard-Geleen:
−
Venlo:

€
€
€
€

935.649,00
93.565,00
449.112,00
392.973,00

MOB
Nadere subsidieregels voor vrijwilligerswerk buurtbusvervoer

€ 20.000,00

Nadere subsidieregels voor VEBO en VEVO-convenanten

€ 155.000,00
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