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Onderwerp

Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese
programma’s 2014-2020 Noord-Brabant

Nummer

99/15
Bijlage(n)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat de regeling is opgebouwd als een aanbouwregeling waar
op een later moment nieuwe paragrafen aan kunnen worden toegevoegd;
Overwegende dat op 15 september 2015 paragraaf 2, Versterking
innovatiesysteem, van de Subsidieregeling Operationeel Programma ZuidNederland 2014-2020 voor de tweede keer is opengesteld;
Overwegende dat provinciale cofinanciering op de Subsidieregeling
Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 past binnen de
inspanningsverplichting van de provincie Noord-Brabant ter zake
cofinanciering;
Overwegende dat de subsidiabele activiteiten van de nieuw in te voegen
activiteiten breed ingevuld kunnen worden en deze ruime invulling ten behoeve
van een optimaal bereik van de doelstellingen wordt beoogd, achten
Gedeputeerde Staten daar waar sprake is van staatssteun, in het kader van de
rechtvaardiging van staatssteun, de volgende verordeningen van toepassing:
a. Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108
van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L
187/1 van 26 juni 2014;
b. Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014
waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en
in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt
verenigbaar worden verklaard, Pb L 193/1 van 1 juli 2014;
c. Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het

-

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie op de-minimissteun
in de landbouwsector, Pb L 352/9 van 24 december 2013;
d. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun,
Pb L 352/1 van 24 december 2013;
e. Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de
visserij- en aquacultuursector, Pb L 190/45 van 28 juni 2014;
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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 NoordBrabant wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1.9, eerste lid, onder a, wordt “ 1 april 2015 tot en met 30 april
2015” vervangen door: 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016.
B.

Artikel 1.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “€ 3.000.000” vervangen door: € 4.000.000;
2. In onderdeel b wordt “€ 1.000.000” vervangen door: € 871.000.

C.

In artikel 1.7 a vervalt het eerste lid, onder d.

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.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling
Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 NoordBrabant.
’s-Hertogenbosch, 15 september 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3861070
Uitgegeven, 22 september 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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