
Vaststellen wijziging subsidieplafond Operationeel Programma EFRO

2007-2013

BEHEERSAUTORITEIT OOST-NEDERLAND

Maken bekend dat zij bij vergadering van 6 mei 2014 het volgende hebben besloten:

BEHEERSAUTORITEIT OOST-NEDERLAND

Gelet op artikel 3 van de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013;

Gelet op het besluit tot wijziging van het subsidieplafond voor de Regeling EFRO doelstelling 2 pro-

grammaperiode 2007-2013 d.d. 8 oktober 2013 (2013/197);

Overwegende dat het wenselijk is aanvragers duidelijkheid te bieden over het voor het EFRO-program-

maperiode 2007-2013 voor doelstelling 2 nog beschikbare bedrag voor subsidieverstrekking;

BESLUIT

I. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2014 voor de Europese financiering

als bedoeld in de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 ten behoeve van

prioriteit 1 vast te stellen op € 690.380 voor Gelderland en € 1.418.064 voor Overijssel.

II. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2014 voor de rijkscofinanciering als

bedoeld in de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 ten behoeve van prioriteit

1 vast te stellen op € 0 voor Gelderland en € 888.932 voor Overijssel.

III. Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor zowel de

rijkscofinanciering als de Europese financiering als bedoeld in de Regeling EFRO doelstelling 2

programmaperiode 2007-2013 ten behoeve van prioriteit 1 vast te stellen op € 0 voor Gelderland

en € 0 voor Overijssel.

IV. Voor de toepassing van de hiervoor genoemde subsidieplafonds voor de provincie Gelderland en

de provincie Overijssel geschiedt de toerekening van een subsidie aan een van die provincies op

basis van de plaats waar de uitvoering van de projectactiviteiten geheel of in hoofdzaak daadwer-

kelijk zal plaatsvinden.

V. De verdeling van de middelen vindt overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van de Regeling EFRO

doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvraag,

met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor

het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet

bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag

voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst

geldt.

Indien het subsidieplafond op enige dag dreigt te worden overschreden, dan vindt overeenkomstig

hoofdstuk 2, paragraaf E, onderdeel 11, van de Toetsingskader Operationeel Programma EFRO

2007-2013 Oost Nederland rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaan-

vragen plaats door toepassing van de prioriteitscriteria uit hoofdstuk 3 van de Toetsingskader

Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland.

VI. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal

Blad waarin zij wordt geplaatst.
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