PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/6
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 14 februari 2006 de “Nadere
subsidieregels stimuleringsfonds regionale mediaproducties” hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS STIMULERINGSFONDS REGIONALE
MEDIAPRODUCTIES
Artikel 1 Definities
1. Productie: een radio- of televisieprogramma, bestemd voor uitzending via
een lokale en/of regionale omroep.
2. Lokale omroep: een lokale omroep in Limburg die in het bezit is van een
zendmachtiging.
3. Regionale omroep: een regionale omroep in Limburg die in het bezit is van
een zendmachtiging.
4. Productiebedrijf: een in Limburg gevestigd, professioneel bedrijf dat zich
bezighoudt met de productie van radio- en/of televisieprogramma’s.
5. Uitzendgarantie: een schriftelijke verklaring van een omroep, waarin deze
zich verplicht om bij het beschikbaar stellen van een bijdrage uit dit fonds
de productie binnen ten hoogste één jaar na de subsidieverlening door
gedeputeerde Staten, in het eigen programma uit te zenden binnen het in
artikel 6, lid 1, sub f genoemde tijdvak.
Artikel 2 Subsidieverlening
1. Een bijdrage uit het fonds kan worden verstrekt in de kosten van een
productie met een uitzendgarantie van een regionale omroep, dan wel van
een of meer lokale omroepen met, als richtlijn, een (gezamenlijk)
werkgebied van tenminste 60.000 mensen.
2. Doel van het fonds is het bevorderen van de realisatie van hoogwaardige
Limburgse radio- en televisieproducties.
Artikel 3 Subsidieplafond
1. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond voor het fonds
vast.
2. Indien meer aanvragen worden ingediend die aan de criteria van dit fonds
voldoen, dan
gaan die aanvragen voor die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
het beste
aansluiten bij de in artikel 5 en 6 genoemde criteria. De overige aanvragen
worden
afgewezen.
Artikel 4 Aanvragen subsidie en tijdstip van indiening
1. De bijdrage kan worden aangevraagd uiterlijk vóór 1 april van elk
kalenderjaar. Aanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van

Limburg, t.a.v. het Stimuleringsfonds regionale mediaproducties, postbus
5700, 6202 MA Maastricht.
2. Gedeputeerde Staten nemen een besluit vóór 1 juni van het kalenderjaar
over aanvragen die tijdig zijn ingediend. Een aanvraag wordt geacht tijdig te
zijn ingediend, indien de aanvraag vóór de in lid 1 genoemde datum
compleet is ontvangen.
3. De bijdrage bedraagt niet meer dan vijftig procent van de kosten van de
productie.
4. Een aanvraag kan worden ingediend door een lokale omroep, een
regionale omroep en/of door een productiebedrijf.
Artikel 5 Algemene criteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene
criteria:
a. De aanvrager c.q. de productie moet over voldoende professionele
productiekracht en inhoudelijke kwaliteit beschikken.
b. Deze kwaliteit moet tenminste tot uitdrukking komen in de verwoording van
de aanvraag en de te realiseren productie.
c. De begroting van de productie dient te passen binnen de budgettaire
mogelijkheden van het fonds.
d. 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 6 Subsidiecriteria
1. Een productie kan voor een bijdrage in aanmerking komen, indien zij naar
het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoet aan de volgende eisen:
a. De productie kan betrekking hebben op een programma of een serie van
programma’s.
b. Het betreft een “streekeigen” productie, die van belang is voor de
Limburgse cultuur, cultuurhistorie en/of taal.
c. De productie draagt bij aan een kwalitatieve verbreding en kwantitatieve
uitbreiding van het aanbod. Er kan sprake zijn van een kwalitatief
bijzondere productie op grond van de vormgeving, inhoud, originaliteit
en/of toegevoegde waarde ten opzichte van de reguliere
programmering.
d. De productie draagt bij aan het onder de aandacht van een breed
publiek brengen van cultuur, cultuurhistorie en taal.
e. De productie is voorzien van een uitzendgarantie.
f. Het tijdstip van de uitzending ligt in het tijdvak tussen 17.00 en 23.00u.
2. Commercials, producties met een p.r.-karakter, politieke programma’s,
voorlichtingsprogramma’s en programma’s over commerciële instellingen
komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
3. De productie mag geen deel uitmaken van de reguliere programmering
van een lokale of regionale omroep.
Artikel 7 Subsidiabele kosten
1. Uitsluitend de naar het oordeel van Gedeputeerde Staten redelijkerwijs te
maken kosten voor een productie komen voor vergoeding in aanmerking.
2. In deze kosten zijn niet begrepen de kosten van uitzending van de
productie. Deze komen niet voor vergoeding in aanmerking. Eveneens
komen niet voor vergoeding in aanmerking de kosten voor de productie
van beeld- en/of geluidsdragers, zoals banden, dvd’s, cd’s en dergelijke,
die niet direct bestemd zijn om te gebruiken voor de uitzending.

2

3.
4.

Gedeputeerde Staten vergoeden maximaal vijftig procent van de op grond
van dit artikel in aanmerking komende kosten.
Producties komen maximaal slechts voor één seizoen in aanmerking voor
een bijdrage.

Artikel 8 Beoordeling
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds worden door Gedeputeerde Staten
getoetst aan en beoordeeld op basis van de in de onderhavige regeling
opgenomen criteria.
Artikel 9 Subsidieverlening
1. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage kunnen Gedeputeerde
Staten in hun besluitvorming rekening houden met een geografische
spreiding van de uitzendingen. Mocht de door Gedeputeerde Staten
aangegeven hoogte lager zijn dan de gevraagde bijdrage, dan is de
aanvrager verplicht een aangepaste begroting en zonodig een aangepaste
opzet over te leggen.
2. Indien de subsidieaanvrager een onderneming is, kan niet meer dan €
100.000,00 aan subsidies van overheidswege worden ontvangen, binnen
een periode van 3 jaar (de minimisregeling EG nr. 69/2001).
Artikel 10 Profilering provincie
1. Degene die een bijdrage uit het fonds ontvangt, is verplicht op de aftiteling
en in drukwerk, publiciteit en dergelijke te vermelden dat de productie
(mede) tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van de Provincie
Limburg.
2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere verplichtingen opleggen ten aanzien
van de aard en wijze van vermelding.
Artikel 11 Monitoring, verantwoording en evaluatie
De ontvanger van een bijdrage is te allen tijde gehouden medewerking te
verlenen aan het rapporteren over de voortgang van de productie en de
uitzending ervan, evenals de evaluatie ervan, teneinde een effectmeting van de
doelstellingen van het fonds mogelijk te maken.
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 van enige bepaling afwijken.
Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking op 20 februari 2006
Artikel 14 Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Stimuleringsfonds
regionale mediaproducties”.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris
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Uitgegeven, 16 februari 2006.
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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