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Onderwerp

Derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren
Zuid-Nederland 2015
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112/16

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

-

Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening 2012 Provincie
Limburg;

Overwegende dat er een voorziening dient te worden getroffen voor de situatie
waarin aanvragen enkel digitaal worden ingediend en door een technische
storing van het digitale systeem een verdeling op volgorde van binnenkomst
leidt tot een onredelijke en onbillijke uitkomst;
Overwegende dat in die situatie loting als verdeelsysteem de meest gelijke
kansen biedt aan aanvragers om toegang tot de subsidie te krijgen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland
2015 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 2.9, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. onderdeel b wordt verletterd tot onderdeel c.
2. na onderdeel a wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd,
luidende:
b. van de op die dag binnengekomen volledige
subsidieaanvragen, indien op die dag alleen aanvragen
digitaal binnenkomen en er zich technische storingen

voordoen in het digitale systeem;
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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, en werkt terug tot en
met 10 mei 2016.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling subsidieregeling
MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Zeeland van
5 juli 2016
de voorzitter

de secretaris

drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit

’s-Hertogenbosch, 12 juli 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Limburg,
gehouden op 19 juli 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter

de secretaris

drs. Th. J.F.M. Bovens

mr. A.C.J.M. de Kroon

Kenmerk: 4014269
Uitgegeven, 20 juli 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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