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Wijziging Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland 
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DE BEHEERSAUTORITEIT OOST-NEDERLAND 
 
Maakt bekend dat het Comité van Toezicht van het Operationeel Programma voor Oost 
Nederland op 12 juni 2012 het volgende heeft besloten: 
 
HET COMITÉ VAN TOEZICHT VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR OOST 
NEDERLAND 
 
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-
2013 juncto artikel 65, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 
2006, houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1260/1999; 
 
BESLUITEN 
 
vast te stellen de volgende regeling tot wijziging van het Toetsingskader Operationeel 
Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland; 
 
Artikel 1 
 

a. Onderdeel p van de Definities komt te luiden: 
p Samenwerkingsverband (alleen van toepassing voor projecten in prioriteit 1): 

een verband zonder rechtspersoonlijkheid, waarin tenminste twee ondernemers 
dan wel tenminste een ondernemer en een onderzoeksinstelling op basis van een 
overeenkomst, een project uitvoeren. Bij een samenwerkingsverband wordt de 
subsidie verstrekt aan de deelnemers afzonderlijk en betaald aan de penvoerder. 

 
b. Onderdeel v van de Definities komt te luiden: 

v (Subsidie)aanvrager: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een 
rechtspersoon die de subsidie aanvraagt en die verantwoordelijk is voor de 
behandeling c.q. afwikkeling van de subsidie. De subsidieaanvrager kan een 
derde partij als subsidie-ontvanger aanwijzen. In dit geval wordt de 
subsidieaanvrager gezien als intermediair maar blijft deze verantwoordelijk voor de 
behandeling en afwikkeling van de subsidie, tenzij sprake is van een 
Samenwerkingsverband. 
 

c. Onderdeel w van de Definities vervalt. 
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Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 januari 2008. 
 
Comité van Toezicht voornoemd 
 
Gegeven te Arnhem, 20 juni 2012 - zaaknummer 2008-009034 
Namens de Beheersautoriteit Oost-Nederland, 
mw. drs. M.J.A. van den Berg 
afdelingsmanager Subsidieverlening 
 
 
 
 
Uitgegeven  21 juni 2012 
De secretaris, 
drs. P.P.L. van Kalmthout 
 


