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Onderwerp 

Zevende wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese 

programma’s 2014-2020 Noord-Brabant 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

Nummer 

177/16 

Bijlage(n) 

- 

 

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 

 

Overwegende dat paragraaf 2, Versterking innovatiesysteem, van de 

Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020, van 9 

januari 2017 tot en met 1 maart 2017 de Subsidieregeling Operationeel 

Programma Zuid-Nederland 2014-2020 voor de derde keer is opengesteld; 

 

Overwegende dat paragraaf 5, Koolstofarme economie, van de Subsidieregeling 

Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020, van 9 januari 2017 tot en 

met 1 maart 2017 voor de tweede keer is opengesteld; 

 

Overwegende dat de provinciale cofinanciering op de Subsidieregeling 

Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 past binnen de 

inspanningsverplichting van de provincie Noord-Brabant er zake van 

cofinanciering. 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling: 

 

Artikel I Wijzigingen 

De Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-

Brabant wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1.9 komt te luiden: 

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag 

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a, b en d 

worden ingediend binnen de periode van 9 januari 2017 tot en met 1 maart 

2017. 
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B. Artikel 1.10 komt te luiden: 

Artikel 1.10 Subsidieplafond 

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de tenderperiode 

genoemd in: 

a. artikel 1.9, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a, vast op 

1. € 4.500.000; 

b. artikel 1.9, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder b, vast op  

2. € 630.000; 

c. artikel 1.9, voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder d, vast op 

3. € 5.000.000. 

 

C. Artikel 2.8 komt te luiden: 

Artikel 2.8 Subsidieplafond 

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in 

artikel 2.4 voor de periode genoemd in artikel 2.7 vast op € 10.000.000. 

 

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 met dien verstande 

dat de wijzing onder C, artikel 2.8 terug werkt tot en met 5 februari 2016. 

 

Artikel III Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Zevende wijzigingsregeling 

Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-

Brabant. 

 
 

’s-Hertogenbosch, 22 november 2016 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

 

de voorzitter de secretaris 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 

 

 

 

Kenmerk: 4108802 

Uitgegeven, 24 november 2016 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

mw. ir. A.M. Burger. 


