
prov¡ncie limburg

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels ter
bevordering van de economie en concurrentiekracht
2013 e.v.

Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere
subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.
Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels. Als u niet op de hoogte, bent
kunt u ze raadplegen via www.limburq.nl/subsidies (Actuele subsidieregelingen).

Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein verdient het sterk aanbeveling vóór het indienen van de
subsidieaanvraag in overleg te treden met de afdeling Economische Zaken, teneinde te komen tot een goed
onderbouwde en volledige aanvraag.

Aanvragen moeten vóór het tijdvak waarop de activiteiten betrekking hebben worden ingediend en worden
behandeld in volgorde van binnenkomst. De datum van de poststempel is bepalend.
Voor hoofdstuk 2 van deze Nadere subsidieregels geldt dat aanvragen tot en met 28 februari 2017 kunnen
worden ingediend. Het project heeft een maximale duur van l5 maanden na startdatum, met een uiterlijke
einddatum van 3l oktober 2018.

Aanvragen die niet ondertekend of anderszins niet compleet worden ingediend, lopen vertraging in de
behandeling op. U ontvangt dan een verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog separaat aan te leveren.
lndien wij de aanvullingen niet binnen de gestelde termijn ontvangen kan dit leiden tot het buiten
behandeling laten van uw aanvraag.

Het ingevulde aanvraagformulier moet worden verzonden aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Subsidies
Postbus 5700

6202MA MAASTRICHT

AANVRAAG SUBSIDIE

lnschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Naam aanvrager : Gemeente Weert

Rechtsvorm : Publiekrechtelijk rechtspersoon

Adres :Wilhelminasingel 101

Postcode en woonplaats : 6001 GS Weert

Vestigingsplaats :Weert

Websiteorganisatie :https://mrvw.weert.nl/

IBAN-nr. aanvrager : NL13 BNGH 02 85 00 93 03
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Uontactpersoon :Tãt van Méljl/Bouke Kõut=ers

Functie contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres
contactpersoon

Beleidsadviseur Onderuvijs/Bele idsadviseur ondenruijs en jeugd

0495-575457 I 0 495-57 5499

M.van. Meij l@weert. nl/8. Kouters @weert. nl

Projectrraarrt

Project wordt gerealiseerd
in gerrreente(n) :Weert

Experimenteerruimte gemeente Weert

1 . Korte projectomschrijving lnitiatieven vanuit het onderuvijsveld (PO, VO en aansluiting Middelbaar

Beroeosondenviis IMBO) kansen oeven.

2. Projectperiode Stan: i januari2û20

Einde: 31 december 2020

3. Wat is het doel van het

project? (Smart' geformuleerd)

Het overkoepelende doel van het geven van Experimenteerruimte is om

positieve energie in het Weerter (ondenvijs)veld te stimuleren, om nieuwe

initiatieven te versterken en besmettelijk te maken, maar ook om nieuwe

initiatieven te ondersteunen op een laagdrempelige wijze. De

experimenteerruimte is een uitnodiging en stimulans om initiatieven verder te

brengen en biedt ook de mogelijkheid om in volle breedte concreet aan de

slag te gaan.

4. Welk resultaat of effect
wordt beoogd? (smart
geformuleerd)

Door middel van initiatieven wordt samenwerking en participatie bevorderd.
Vanuit de samenwerking worden initiatieven versterkt. Samenwerking wordt
beoogd tussen onderwijsinstellingcn in het PO en VO onderling maar ook in
de doorgaande lijn van PO, VO en MBO.
Een bijkomen doel is om zichtbaar te maken dat de provincie bijdraagt aan
goed ondenrvijs. Daarmee kunnen ook andere subsidieregelingen van de
provincie onder de aandacht worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden
aan biivoorbeeld lnnovatiereqeling De Vrijplaats.

5 Levert het project een
bijdrage aan het versterken
van de werkgelegenheid ?

(Zo ja: Om hoeveel
arbeidsplaatsen gaat het?
Alleen qedurende de looptiid

We stimuleren de koplopers om initiatieven zichtbaar te maken. ledereen
mag meedoen maar niemand wordt opgelegd deelte nemen. Gelijke kansen
voor iedereen. De filosofie is juist om te beginnen met een enthousiaste
voorhoede; zij die gemotiveerd zijn om hun initiatief verder te brengen. Zij
zullen automatisch de ambassadeurs vormen van de Experimenteerruimte en
met hun aanstekelijke enthousiasme anderen inspireren om ook mee te
doen. Leerlinoen worden op deze manier voorbereid op een arbeidsmarkt en

1 Smart staat voor:
Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer en hoe
Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal u¡tdrukken
Acceptabel: doelen dienen te passen binnen de thema's en draagvlak te hebben
Realistisch: doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiêle en personele ranrlvoorwaarclen te worden gerealiseerd

Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn
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van het project of duurzaam
Wat zijn daarvan de
venvaChtingen?)

samenleving die voortdurend in beweging is en vraagt om ontwikkeling. De
initiatieven zullen zorgen voor dialoog, samenbrengen en verbinding.
Voor inhoud wordt verwezen naat bijgevoegd projectplan:
Experimenteerruimte; Regeling gemeente Weert.

6. Grensoverschrijdende
aanpak en partners

Wordt er samengewerkt met
het (naburige) buitenland?
Zo ja: mel welk(e)
land(en)/rcgio's? Met welke
partijen? Wat wordt er
grensoverschrijdend
gedaan?

Grensoverschrijdend vanuit de voedingsgebieden van het ondenruijs.
Daarnaast worden initiatieven gedeeld zodat ze mogelijk stimulerend en
initiërend kunnen werken.

7. Bent u een onderneming ü¡a
Met'onderneming wordt hier bedoeld: elke eenheid (ongeacht de
rechtsvorm) die een economische activiteit uitoefent. Onder een
economische activiteit valt'elke activiteit bestaande in het aanbieden van
goederen en diensten op een bepaalde markt'.

X Nee

8. Voor wie is het project
bedoeld?
(meerdere mogelijkheden)

tr
tr
¡
X
n
¡

bedrijven
intermed iaire instellingen
overheden
ondenrijsinstell i nge n
werknemers (vertegenwoord igers)
anders, (benoemen)

9. Hoe worden beoogde
resultaten ged urende project
bewaakt en gemeten?

De aanvraagprocedure, beoordeling en besluitvorming, uitvoering en
verantwoording dienen nog te worden toegevoegd aan de regeling. ln deze
regeling wordt tevens opgenomen op welke wijze initiatieven (tussentijds)
verantwoording moeten afleggen over het gesubsidieerde initiatief.
Tenminste wordt opgenomen wat betreft output: aantal betrokken/bereikte
leerlingen, docenten en/of scholen per project. Wat betreft input: aantal
toegekende projecten, verhouding subsidie - eigen bijdrage/bijdrage door
derden

10. Wat gebeurt er met de
resultaten na afronding van
het project?

Er dient ruimte te worden gecreëerd om de initiatieven met elkaar te delen.

I 1. Hoe is de continuïteit van
het project na de
subsidieperiode
gewaarborgd
(f inancieel/inhoudel ij k)?

ln de criteria voor de beoordeling is opgenomen dat continuïteit dient te
worden geborgd. De wijze waarop wordt in de regeling nader uitgewerkt.
Afhankelijk van de uitkomsten van een op te stellen evaluatie en afrekening
wordt bezien of voor het vervolg van de kalenderkaren 2021 en 2022
opnieuw een subsidieaanvraag bij de provincie wordt ingediend.
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! Hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers

Beantwoord nu nog de vragen 13, 14 en 15.

! Hoofdstuk 3: overige projecten (niet vallend onder hoofdstuk 2)

Onderdeel:
I I I rvesterirtgskl irrtaat

f] - acquisitie
[] - N¡xe

! lnnovatiekracht

n-Chemie&Materials
n - l¡te sciences & Health

! - Agrufootl

fl - Logistiek

Beantwoord nu vraag 15.

lJ - rcr
n - Maakindustrie

n -Toerisme en Recreatie n - Hefboom

n - Waterrecreatie

[ - Algemeen
X Arbeidsmarkt en onderwijs

X Ondenrvijs

! Limburg Werkt Akkoord

X Arbeidsmarkt ! - Algemeen

! - Grensoverschrijdend

12. Bu welk hoofdstuk sluit
het project aan?

13. ls de in de aanvraag
benoemde activiteiVproject
reeds op een andere wijze
door de Provincie
gesubsid ieerd of onderdeel
van een andere
subsidieaanvraag bij de
Provincie Limburg?

n¡a
X Nee

14. Geef beknopt aan
waarom het initiatief niet
zonder de subsidie van de
Provincie Limburg
gefinancierd - en dus niet
gerealiseerd - kan worden
en hoe naar andere
mogelijke inkomsten/eigen
middelen is gezocht.
(nadere uitwerking via
biilaqe B'Beqrotino')

Door de provincie Limburg is ingezet op investeringen op lange termijn ten
aanzien van Ondenn¡ijskwaliteit voor de toekomst. Als gemeente
onderschrijven we het provinciaal beleld. De provincie vanuit top-down, de
gemeente vanuit bottom- up.
De gemeente stelt per jaar een bedrag beschikbaar van € 125.000,00
gedurende de periode 2020, 2021 en 2022. Voor de periode 1 ianuari 2020
tot en met 31 december 2020 wordt hierop aanvullend gevraagd om een
subsidietoekenning van € 50.000,00.
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1 5. Totale investeringen

Gevraagd subsid iebed rag

Voor aanvragen hoofdstuk 2:

€ 175.000,00 Waarvan € 50.000.00 subsidie

€ 50.000,00

Aantal
deelnemende
nww-ers

Subsidiebedrag Totaalbedrag

x € 500,-

Aantal
instroom naar
arbeid
(gemiddeld >

12 uow)

Categorie Subsidiebedrag Totaalbedrag

3 - 6 maanden x € 500,-

6 - 12 maanden x € 1000,-

12 maanden of
lanqer

x € 2000,-

Totaalbedraq

16. Wordt het project geheel
of voor meer dan 50%
binnen Lim burg gerealiseerd
of is het van specifieke
betekenis voor Limburg? Zo
ja, waar blijkt dat uit?

Ja, Vanwege geografische ligging scholen
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Aanvraagformulier Nadere subsidieregels ter
bevordering van de economie en concurrentiekracht
2013 e.v.
Bijlagen:

A. Activiteitenplan
Daarin moet worden opgenomen een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt

aangevraagd, de doelen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd en een toelichting hoe de

activiteiten aan dat doel c.q. resultaat bijdragen. Die activiteiten moeten zo concreet en meetbaar (smart)

mogelijk worden aangegeven. Neem in het activiteitenplan op hoe wordt voldaan aan de algemene en

specifieke subsidiecriteria genoemd in het betreffende hoofdstuk van de Nadere subsidieregels ter

bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

Vermeld tevens in het plan met welke oartijen wordt samengewerkt en hoe de taakverdeling is

Geef daarbij de namen en functies aan van de inhoudelijk verantwoordelijke personen.

Geef bij aanvragen in het kader van hoofdstuk 2 tevens aan op welke manier de vraagzijde
(bedrijfsleven/vrager naar arbeid) betrokken is bij het project. Argumenteer op basis waarvan het aannemelijk
is dat de in de aanvraag genoemd aantal deelnemers instroomt op de arbeidsmarkt.

Neem in het activiteitenplan ook een tijdschema op.

Houdt er rekening mee dat het project niet eerder mag starten of plaatsvinden dan de datum van

binnenkomst van uw subsidieaanvraag.

B. Begroting (Alleen van toepassing op subsidieaanvragen in het kader van hoofdstuk 3, niet ziinde de

projecte n ter bevordering instroom 45plussers)

De projectaanvraag dient een projectbegroting te bevatten, inclusief een bijbehorend financieringsplan.

U bent verplicht het door Gedeputeerde Staten vastgestelde format begroting projectsubsidies provincie

Limburg hiervoor te gebruiken. Het format kunt u downloaden via www.limburq.nl/subsidies.

C. Liquiditeitsbehoefte (Alleen van toepassing op subsidieaanvragen in het kader van hoofdstuk 3, niet

zijnde de projecten ter bevordering instroom 4Splussers)

Dit bevat een indicatie van de liquiditeitsbehoefte gedurende de looptijd van het project.

Dit is een extra bijlage/vereiste bij aanvragen voor een projectsubsidie van € 125.000,00 of meer.
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provincie limburg

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels ter
bevordering van de economie en concurrentiekracht
2013 e.v.

t, 2ot|

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij kennis genomen te hebben van de Algemene
Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de
economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

Plaats Weert

,rç-Datum

Handtekening(en)

G.Brinkman

secretaris
M.M.

ls de aanvraaq reclrfsoeldro ondertekend?
Dat wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten en zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer
van Koophandel bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en
achternaam en handtekening dienen te ondertekenen.
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