provincie limburg
Aanvraagformulier Nadere subsidieregels ter
bevordering van de economie en concurrentiekracht
2013 e.v.
Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg 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.limburg,nl/subsidies (Actuele subsidieregelingen).

Vanwege de complexiteít 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 de eerste tranche loopt van 20 juni 2013 tot en
met 31 december 2013. Dit betekent dat aanvragen tot en met 31 december 2013 kunnen worden
ingediend. Het project moet binnen 3 maanden na subsidieverleníng starten. Het project moet binnen 15
maanden na subsidieverlening leiden tot resultaat in termen van plaatsing.
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
Afdeling Vergunningen en Subsidies
Postbus 5700
6202MA MAASTRICHT

AANVRAAG SUBSIDIE
lnschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing): 50320408

aanvrager
Rechtsvorm
Adres
Naam

: Gemeente Weert
: Overheid/ Publiek
:

Wilhelminasingel 101

Postcode en woonplaats : 6000 AZ

Vestigingsplaats
Website

organisatie

Rekeningnr.

:Weert
: www.weert.nl

aanvrager : NL 138NGH0285009303
1

Lizette Koopmans

Contactpersoon
f ".-^+;^
I Ul lvl,l(i

^^^l^^+^^r^^^n
rrLrl
ltdtJtpçl

Ðvvl

D^r^:l^^i',i^^'
Úg¡v¡u9ot¡Y¡o€u¡

I

i^
+nnrioma
'r ¡n¡¡naf
^n r (vgr lol
I ovl vqtlg
9l

r

l9r

af¡l¿linn
qlvvr¡r

rv rlim+aliil¿
r s¡r ¡r(v¡I¡\

Telefoonnummer

a495-575462

E-mailadres
contactpersoon

L.Koopmans@weert,nl

Projectnaam

Herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen-Broek

Regio

I Noord-Limburg
X Midden-Lintburg
I zuid-timourg

Fraloirl
vervrv

Project wordt gerealiseerd
in

gemeente(n)

:

Weert
Herinrichting van de hoofdtoegangspoort Kempen-Broek in de uniforme

1

. Korte projectomschrijvíng

giensoverschrijdende huisstijl van het Kempen-Broek. De beoogde lokatie is
^^I^^^^
gË¡ttgËll

2. Projectperiode
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Start : eerste kwartaal 2015
Einde: vierde kwartaal 2015

De gemeente Weeri wenst meer bezoekers naar hei gebied irekken door
midcjeivan inrichting van de hooidtoegangspoort lJzei'en Man in de uniforme
huisstijl Kempen-Broek. Dit worCt bereikt miCdels:
het plaatsen van he!"kenbare Kempen-Broek bakens op diverse
lokaties die verwijzen naar de afzonderlijke toeristisch recreatieve

1.

2.
Wat is het doel van het
project? (Smartt geform uleerd)
3-

voorzieningen en het bezoekerscentrum.
uitbreiding en herinrichting van het bestaande bezcekerscentl"um Ce
lJzeren Man naar een bezoekersonthaalpunt voor het grenspark

Kempetr-Broek.
ln een grensoverschríjdende visie op bezoekersonthaal voor het
Kempen-Broek is het lJzeren Man gebied benoemd als hoofdtoegangspoort
samen met de Pollismolen in Bree. Bij beide hoofdtoegangspoorten wordt in
de visie ingezet op vei-sterking van de bovenregionale onthaalfunctie. Deze
visie is vastgesteld door de gezamenl¡jke partners van het Kempen-Broek,
die reeds jarenlang succesvol en innovatief samenwerken.
De huisstijl is al uitgevoerd aan Belgische zijde in de Pollismolen in Bree en
in het Mariahof. Realisatie aan Nederlandse zijde is gewenst om een

1 Smart staat voor:
Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer en hoe
Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal uiidrukken
Acceptabel: doelen dienen te passen binnen de thema's en draagvlak te hebben
Realistisch: doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiêle en personele randvoorwaarden te worden gerealiseerd
Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn

2

toename van bezoekers aan het grenspark vanuit Nederland te stimuleren

n.la

4. Bent u een commerciële
instelling?

wijwijzen u er nu reeds op dat bij overheidssteun aan commerciële partijen

er sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun.
x Nee

x bedrijven
x intermediaire instellingen
x overheden
x onderwijsinstellingen
I werknem ers (vertegenwoordigers)
x anders, toeristen en recreanten

5. Voor wie is het project

bedoeld?
(meerdere mogelijkheden)

I
a

6. Welk resultaat of effect

a

wordt beoogd?

a

(smart

geformuleerd)
a
a

7. Hoe worden beoogde
resultaten gedurende project
bewaakt en gemeten?

a

.
.

8. Wat gebeurt er met de

resultaten na afronding van

)

het project?

o

meer bezoekers
meer bestedingen in het gebied
er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende
produktontwikkeling
stimuleren vestiging nieuwe ondernemers ín het gebied
versterken van het toeristisch recreatief potentieel van het grenspark
Kempen- Broek, een qebied van ruim 25 .000 ha

Ontwerp en uitvoering is aangepast aan het bereiken van
bovenstaande beoogde resultaten

Registratie en monítoring van bezoekersaantallen
uitvalsbasis van verkenners. verkenners zijn speciaal opgeleid om in
het grenspark Kempen-Broek belevingsvolle activiteiten te
begeleiden.

Voortdurende update van informatíe en activíteiten in het
Kem

.
.
.

9. Hoe is de continulÏeit van
het project na de

subsidieperiode
gewaarborgd
(financieel/inhoudelijk)?

I
10. BU welk hoofdstuk sluit
het project aan?

-Broek

De personele en financiele continujteit wordt gegarandeerd
Zie toelichting onder B
continurteit wordt geborgd via zorgvuldige afstemming met relevante
partners in het gebied, zoals onder meer het projectburo
Kempen-Broek en het samenwerkingsverband van ondernemers

Hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers

N.v.t.

Beantwoord nu nog de vragen

x

11

,

12

en 13.

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

3

Onderdeel:

n

X

lnvesterings- en exportbevordering
lnnovatiekracht en topsectoren

[
f]
f]
n
X

-sector Chemie / Materials
-Sector Life sciences
-Sector Agrofood
-Sector Logistiek
-Sector Vrijetijdseconomie (incl. retail)

n
n

-sector High tech systems
-Sector financieel-adminisiratiei ciuster
X -Sector l'.lieuwe enei'gie
X Limburg een sterk merk
n Rrbeiosmarkt en onderwijs
Beantwoord nu de vragen 13 tot en met 15.

11. ls de in de aanvraag

activiteiVproject
reeds op een andere wijze

ben oem de

E¡a

X

Nee

cioor cie Provincie

gesubsidieerd of onderdeel
van een andere
subsidleaanvraag bij de
Pruvi¡ruie Lilrrburg?

.
.
.

12. Geef beknopt aan
wdc¡¡t.JtII
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zonder de subsidie van de
Provincie Limburg
gefinancierd - en dus niet
gerealiseerd - kan worden
en hoe naar andere

het betreft met name investeringen in publieke infrastructuur
vereiste middelen zijn niet op andere wijze te genereren
dekking van het tekort zal dienen plaats te vinden middels eigen
financiering door de gerneente Weert

mogelijke inkomstenleigen
middelen is gezocht.
(nadere uitwerking via
biilaoe B'Beqrotinq')

1

3. Totale investeringen

Gevraagd subsidiebedrag
Voor aanvragen hoofdstuk 2:
Totaal aantal personen waar
subsidie voor wordt
aangevraagd
Totaal aantal personen dat
naar werk instroomt

€ 160.000,- exclusief btw

€

80.000,- exclusief btw
nww-ers van 45 jaar of ouder

nww-ers van 45 jaar of ouder krijgen een jaarcontract >

l2ureniweek
nww-ers van 45 jaar of ouder krijgen een halflaarcontract >
uren/week

'12

nww-ers van 45 jaar of ouder worden geplaatst in

4

nww-ers van 45 jaar of ouder krijgen een halfjaarcontract > 12
uren/week
nww-ers van 45 jaar of ouder worden geplaatst in
vrijwillígerswerk

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

Het project wordi geheel binnen Limburg gerealiseerd en is van specifTeke
betekenis voor Limburg. Zo wordt door realisatie van dit project de
grensoverschrij den de u itstrali n g van Lim b u rg versterkt.
Het project draagt sterk bij aan:
regiobranding en internationale Limburgbranding. Zo heeft Weert
recent de titel groenste stad van Nederland en groenste stad van
Europa behaald. ln 2014 wordi ingezet op het behalen van de titel
groenste stad van de wereld. Connect ondersteunt de gemeente
Weert hierin.
kansèn en uitdagíngen die ontstaan vanuit de grensligging van het
Kempen-Broek (Zuid-Oost Brabant, Belgisch Limburg en Limburg)
aanvulling Erwin

.

.
.

15. ls het project nieuw in de
provincie Limburg? Zo ja,

waentit l'¡liikt

dq+2

De grensoverschrijdende aanpak maakt dit project uniek in Limburg.
Met de financiele steun van províncie en lnterreg werden de afgelopen jaren
door de uiteenfopende partijen veel investeringen in het grenspark
Kempen-Broek gedaan. Door uitvoering van onder meer dit project zal dit
gaan leiden tot meer bezoekers en bestedingen en het stimuleren van
nieuwe bedrijvigheid in het gebied.

tsijlagen:

)

A. Activiteítenplan
Daarin moet worden opgenomen een beschrijving van de activiieiten waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd, de doelen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd en een toelichtíng hoe de
actíviteiten aan dat doel c.q. resultaat bijdragen. Die activiteíten moeten zo concreet en meetbaar (smart)
mogelijk worden aangegeven. Neem ín het activiteitenplan op hoe wordt voldaan aan de algemene en
specifieke subsidíecriteria genoemd ín het betreflende hoofdstuk van de Nadere subsidieregels ter
bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.
Vermeld tevens in het plan met welke pariíjen wordt samengewerkt en hoe de taakverdeling is.
Geef daarbij de namen en functíes aan van de inhoudelijk verantwoordelíjke personen.
G,eef bij aanvragen in het kader van hoofdsiuk 2 tevens aan of er nieuwe banen worden gecreëerd.
Geef aan
of er gebruik wordt gemaakt van bewezen praktijken (ín Limburg of van elders) en zo
ñoe
en
van
welke.
)a,
Argumenteer hoe de.vraagziide (bedrijfsleven/aanbieder van werk) in kaart is georacrrt en op basis waaryan
aannemelijk is dat minimaal S0olo van het aantal in de aanvraag benoemde peisonen naar werk instroomt.

I'Jeem in het activiteitenplan ook een tíjdschema op.
Houdt er rekeníng mee dat het project niet eerder mag starten of plaatsvinden dan de datum van
binnenkomst van uw subsidieaanvraag.

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

U beni verplicht het door Gedeputeerde Staten vastgestelde format begroting projectsubsidies provincie
Limburg hiervoor te gebruiken. Het format kunt u downloaden via www.lin:rburq.nl/subsidies.
C. Liquiditeitsbehoefte (Alleen van toepassing op suósidr'eaanvragen ìn het kader van hoofdstuk 3, niet
zijnde de projecten ter bevordering instroom 4Splussers)
Dit berrat een indicatie van de liquiditeitsbehoefte gedurende de looptijd van het project,
Dit is een exira bijlage/vereiste bij aanvragen voor een projectsubsidie van € 125.000,00 of meer.

Ondergetekende(n)
Subsidieverordening
en

) hierbij kennis genomen te hebben van de Algemene

2

burg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie

2413

Piaats

I
Datum

{

Handtekening(en)z

2 Het formulier moet worden voorzien van een rechtsgeldige ondertekening. Met rechtsgeldig wordt bedoeld degene(n) die op grond
van de statuten bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen.
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Format begroting projectsubsidies provincie Limburg
Naam subsidieregeling

:

De projectaanvraag dient een projectbegroting te b evatten, incl usief een bU b
e horend financierin gsp an conform dit form at. lndien ook een financiêle
vaststel in g
achteraf plaatsvindt, dient dit format ook te worden n gevu d op basis van de g e realiseerde
bed ragen incl US ief verk lari ng accountant
),

Dit format is een uitwerking van het gestelde in de Nadere regels met betrekking

i'h'k'v' het verstrekken van subsidies.

tot berekeningswijzen van uurtarieven en uniforme kostenbegrippen,

Het is raadzaam om deze nadere regels te raadplegen, voordat u het onderstaand
format invult.
Deze zijn te vinden op www'limburg.nl/subsidies (klik op Beleidsregels). u dient de
begrippen en berekeningswijzen te hanteren, zoals deze in de nadere regets
zijn bepaald. Bovendien dient u de kosten per activiteit aan te geven.

Naam aanvrager:

gemeente Weert

Naam project

Herinrichting hoofdtoegan gspoort grenspark Kem pen-Broek

Start project:

1

Einde project:

31 december 2015

januari 2015

(dag-maand-jaartal)
(dag-maand-jaartal)

omschrijving activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd / is verleend:

Activiteit

inrichten van het bezoekersonthaal ljzeren Man in de grensoverschrijdende huisstijl van
het Grenspark Kempen-Broek

1

Activiteit 2:

plaatsen van bakens (richtingwijzers) op de parking ljzeren Man

Activiteit 3:

< (evt.) invullen>

iteit
Btw verrekenbaar of com

< (evt.) invullen>

bel?
Pagina 1 van 12

$ubsidiabele kosten
Subsidiabele projectkosten
1. Loonkosten

2. Kosten machines / apparatuur
3. Kosten materialen / hulpmiddelen
4. Kosten derden
Niet verrekenbare / niet compensabele btw is aan te merken als subsidiabele kostt¡n

Êr zijn 3 methoden om de hoogtei van de loonkosten te bepalen, die norJig zijn voor het uitvoer'en van de activiteiten van het sucsidieproject:
Methode a. directe loonkosten nlet vaste opslag voor de indirecte kosten

Methode b. uurtarief op basis van integrale kostprijsberekening
Methode c. vast uurtarief per gewerkt projectuur
Om te bepalen welke methode voor u van toepassing is, doorlooplt u ondenstaande vrag¡en:
1.

Gebruikt u stelselmatig een integraal tarief voor de berekening van loonl<orsten (d.w.z. niet alleen voor dit project)?
ja, dan vult u alleen methode b. in. Vervolgens gaat u naar onderdeel 2 kosten machines/ap¡caratuur.
nee, ga door naar vraag2.

2

ls sprake van arbeidskositen?
Met andere woorden is er sprake van kosten van eigen arbeid van een zellstandig onclernemer, die niet ali¡ loonkosten zijn aan te rnerken?
ja, dan vult u alleen methode c. in. Vervolgens gaat u naar onderdeel 2 kosten maclrines/ap¡oaratuur.
nee, ga door naar vraag 3.

3.

Loonkosten?
aat u naar onderdeel 2 t<osten mac;hines/aprparatuur
Pagina
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Methode a: di recte loonkosten + opslag indirecte kosten
U heeft vraag 3 beantwoord met ja.
De vaste opslag voor indirecte kosten is vastgesteld op S0%
Activiteitnr

Functie medewerker

Uren

Tarief

opslag
indirecte
kosten (50%)

1

€
€
€

Totaal directe loonkosten in

ad

€

): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in de aangegeven projectperiode
(2):
ad
Het uurtarief wordt bepaald door de directe loonkosten per medewerker te delen door het aantal productieve
uren van de direct betrokken personen, gedurende
projectperiode. Het gehanteerde aantal productieve uren per fte per jaar kunt u als volgt
(1

bepalen:

aantal uren per dag * aantal werkdagen perjaar
-/- wettelijke erkende feestdagen
-/- verlof conform CAO

(a)

percentage ziektevezuim (berekend over (a)
-l- percentage indirect productieve tijd (berekend over (a)

Productieve uren

fte

a Í

lndien de productieve uren NIET volgens de gestelde berekeningswijze worden berekend of kunnen worden berekend,
wordt uitgegaan van 1.650 uren,
uitgaande van een fulltime dienstverband van 40 uren per week.
ad

lndirecte kosten

e kosten overheadkosten

u

aven voor facilitaire en ondersteunende activite iten, indirecte loonkosten en reiskosten
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Methode b: integrale loonkosten
U heeft vraag 1 beantwoord met ja.
Alleen toe te passen indien u deze methode stelselmatig gebruikt (en niet alleen voor dit projec{)
Activiteitnr.

Functie medewenker

lntegraal tarief Projeclikosten

Uren
(1)

{3) ,i (1}i(2}

(21

€
€
€
€
€

Totaal
Toelichting tabel
ad (1): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in de aangegeven projectperiode
dit project. ln de verleningsbeschikking zullen de vooraf afgesproken tarieven worden verwerkt.

Methode c: vast uurtarief
U heeft vraag2 beantwoord met ja.

lndien u geen loonkosten maakt, maar wel als zelfstandig ondernemer l<osten voor arbeid ma¿rkt. Het viest uurtarief bedraagt € 35,00

Actíviteitnr

Functie nredewerker

Tarief

Uren

Projectkosten
i

(1)

(21

{3):,=

C
t

3{t,00

.€

ê
c

3{t,00

€

€

3tr,00

€
€

Totaal

Toelichtinq tabel
ad (1): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in de aangegeven projectperiode
ad (2): Deze kosten worden opgevoerd tegen een vast uurtarief van € 35,00.
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De projectkosten betreffen de afschrijvingskosten van aangeschafte machines
en apparatuur op basis van de historische aanschafwaarde.
Er zijn twee situaties te onderscheiden

l.

Machine / apparatuur uitsluitend voor project aangeschaft

ll. Machine / apparatuur

NIET uitsluitend voor project aangeschaft

ll a. geen gebruik makend van een integraaltarief

ll b. gebruik makend van een integraaltarief

om te bepalen welke situatie voor u van toepassing is, doorloopt u onderstaande vragen.
lndien u geen machines of apparatuur aanschaft / inzet ten behoeve van uw project, kunt u verder gaan met onderdeel ,kosten
3
materialen en hulpmiddelen,.
4

Machine/apparatuur uitsluitend voor project aangeschaft?
ja, vulTabel l. in en ga vervolgens verder naar vraag 5.
nee, ga naar vraag 5.

5.

Machine/apparatuur NIET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt GEEN gebruik van integraal tarief en u houdt een sluitende tijdsregistratie
bij?
ja, vul Tabel ll.a. in en ga vervolgens verder naar onderdeet 3'kosten materialen en hulpmiddelen'.
nee, ga naar vraag 6.

6.

Machine/apparatuur NIET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt gebruik van integraaltarief?
ja, vul Tabel ll.b. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 3'kosten materialen en hulpmiddelen,,
nee, ga naar onderdeel

3'kosten materialen en hulpmiddelen'.
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Machine of apparatuur uitsluillend voor project aangeschaft
4 beantwoord met
U heeft
schaf
Tabel l.
Activiteitnr.
Machines /

ad l.

apparatuur

datum

ngs-

Restwaande

(1)

Jaarlijkse

afschrijving

n

(2)

(3)

Þuur project
jaren)

(a) = (r)-(s) /

. (6)

(6) =

{5)

€
Totaal

€

Toelichtinq tabel
ad (2): De minimale afschrijvingstermijn is 5 jaar.
ad (3): De restwaarde mag niet in rekening worden gebracht van het project.
ad (4): Van reeds afgeschreven apparatuur mogen niet opnieuw afschr'rjvingskosten worden berekend.
ect duurt 9 rnaanden, dan vult u in deze kolom 0,75 in

ad

ad

ll.a Machine of apparatuur ¡{lET uritslr¡itend voor project aangeschaft

(geen üntegraal tarief)

U heeft vraag 5 beantwoord met j¿¡.
ln dit geval mag u afschrijvingskosten meenemen, indien er een sluitende tijCregistratie wordt hijgehouden. De kosrie¡n worden meegenornen naar evenredigheirC
dat de machine of het apparaat voor project wordt gebruikt, uitgaande van een normale bezetting.

Tabelll.a
Activi- Machines /
teitnr.

apparatuur

Aanschafdatum

.Aanschaf
waarde

Afschrijvings-

Restlvaarde

termijn

Jaarlijlise

Duur project

afschrijving

(in jaren)

Afschrijvings- 'fot. uren nor- Afschrljvingskosten project male bezetting kosten per uur
(projec$rer¡ode)

(1)

(2)

(3)

(a)=(1)-(3) / (2)

(6)=(4)*(5)

(s)

(8)=16)/(7)

(7)

ê
c

€

€

€

€

€

Totaal
uren

n

b.v. project
(e)

(8)

€
€

" (e)

ad (2): De minimale afschrijvingstermijn is 5 jaar.
ad (3): De restwaarde mag niet in rekening worden gebracht van het project.
ad (4): Van reeds afgeschreven apparatuur mogen niet opnieuw afschrijvingskosten
worden berekend.
ad (5): Bijvoorbeeld: project duurt 9 maanden, dan vult u in deze kolom 0,75
in.
ad (7): De normale bezetting is omschreven als de voor de projectperiode venruachte gemiddelde
capaciteitsbenutting van de machine / apparatuur
(in totaliteit bezien, dus niet alleen voor project).

ll.b.

Machine of apparatuur NIET uitsluitend voor project aangeschaft (integraal tarief)

U heeft vraag 6 beantwoord met ja.

il.b

Activiteitnr

Machines / apparatuur

Uren

lntegraal tarief
(1)

!,roie9t[osten
.'ii(3) =

fl),* (2)

Totaal

(1): Het aantal uren dat apparaat / machine wordt ingezet voor project, in de aangegeven projectperiode.
(2): U dient vooraf aan te geven op welke wijze het integraal tarief per machine-uur is berekend.
provincie
De

bruikbaar

IS

voor dit project. ln de verleningsbesch ikki ng zullen de voo rat afgesproken ta neven worden ven¡yerkt.
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Limburg beoordeelt voo raf of

UW

ntegrale kosten systematiek

u
Dit zijn de kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelenr, gebaseerd op historische aanschafprii:zen
Er zijn twee situaties te onderscheiden:

lll.
lV.

Materialen/hulpmiddelen uitsluitrsnd voor project aangeschaft
Materialen/hulpmiddelen NIET uiitsluitend voor project aangeschaft
lV a. geen gebruik makend van een integraal tarief
lV b. gebruik makend van een integraal tarief

Om te bepalen welke situatie voor u van toepassing is, doorloo6lt u onderstaande vragen.
lndien u geen materialen / hulpmicldelen aanschaft / inzet ten behoeve van uw project, kunt u l'erder gaian met onderdeel 4 'aan derden verschuldigde kosten'.

7.

Materialen/hulpmiddelenuitsluitr:ndvoorprojectaangeschaft?

8.

Materialen/hulpmiddelen NIET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt geen gebruik van integraal tarief en u houdt een sluitende registratie bij'7
ja, vul Tabel lV.a. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 4' 'aan derclen verschulldügde kosten'.
nee, ga naar vraag 9.

9.

Materialen/hulpmiddelen NIET t-ritsluitend voor project aançþschaft en u maakt gebruik:van integraal tarief?
ja, vul Tabel lV.b. in en ga vervolgens verder naar onderdeel4'aan denden verschuldigde kosten'.
nee, ga naar onderdeel 4'aan derden vercchuldigde kosten'.

lll.

Materialen en hulpmidderlen specifiek voor het project aangeschaft"
U heeft vraagT beantwoord met jtt.

Tabel lll.

Activiteitnr.

Materialen / hul middelen

Totaal
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lV.a.

Materialen en hulpmiddelen NIET specifiek voor het project aangeschaft (geen
integraaltarief).

U heeft vraag 8 beantwoord met ja.

Deze kosten mogen dus alleen worden meegenomen, indien er een sluitende
registratie wordt bijgehouden
TabellV.a.

Activiteitnr.

Materialen / hulpmiddelen

Verbruik

Prijs per
hoeveelheid

(1)

Totaal

ê
E

¡v.b.

Materialen en hutpmiddeten NIET specifiek voor het project aan geschaft (integ raal tarief)
U heeft vraag 9 beantwoord met ja.
Het integrale tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal materiaaluren.
TabellV.b.
Activiteitnr

Materialen / hulpmiddelen

Uren

lntegraal tarief
(1)

(21

Totaal

ad (1): Het aantal uren dat apparaat / machine wordt ingezet voor project, in de aangegeven projectperiode.
ad (2): U dient vooraf aan te tonen op welke wijze de tarieven zijn berekend. De Provincie Limburg zal vooraf beoordelen of uw integrale kostensystematiek
bruikbaar is voor dit project. ln de verleningsbeschikking zullen de vooraf afgesproken tarieven worden verwerkt.
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4. Aan derden verschuldigde kosten
Het betreft kosten van activiteiten die wcrrden uitbesteed, kosten van het inlenen van personeel en kosten t.b.v. het project geleverde goederen of diensten
Om te bepalen of u dit onderdeel client in te vullen, stelt u onderstaande vraag:

10.

Zijn de aan dercle verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele actil¡iteit worden gemaal<t aantoonbaat drlor factuur, offerte of contract?

Activiteitnr

2

3

Naann derde

/ leverancier

0mschriivins

Projectkosten

Regionaal Landschap Kempen en Maaslantl

inrichting van tLezoekers,)nthaal
(ontwikkeling, grafische bewerking,
fotografie, copy-writing,
aanbesteding voor" inrichting
bezoekersonthaal)

Regionaal Landschap Kempen en Maasland

productie èn plaatsing

Regionaal Landschap Kempen en Maasland

projectbegeleiding

Totaal

v¿rn

bakens

€

18.500

€

160.000

5.
Het onderdeel 'projectkosten (totaal)' cliernt u altijd in te vullerr.
De projectkosten in totaliteit, bezien vanuit twee inr¡alshoeken:
A. Projectkosten gespecificeerd naar kostensoorten
B. Projectkosten gespecificeerd naar activiteiten
U dient zowel tabe¡ A. als tabel ts. in te vurllen, waarb¡j uiteraarcl ge dt dat het bedrag van de totale projectkosten gr;lijk aan elkaar dient te zijn
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Projectkosten

naar kostensoorten

1. Loonkosten
Machines

3. Materialen

/

ur

/

Kosten derden

Totaal
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rd naar activiteíten

B. Projectkosten

P

€

1

115;000
.500

2

€

3

.000

Totaal

6. Financieringsplan
Het onderdeel 'financieringsplan'dient u altijd in te vullen
ln de begroting van het project staan de geraamde kosten van de verschillende activiteiten die wo'den uitgevoerd.
ln het financieringsplan moet duidelijk worden gemaakt waar het geld vandaan komt om de activiteiten te bekostiqr¡n
U dient onderstaande tabel in te vullen.

€

Totale projectkosten
af: eigen bijdrage aanvrager
af: bijdragen van derden

Actir¡iteit 1
'r 15.000

Activiteit 2
€

26.500

€

€ 13.250

€ 57.500

Activiteit.

Activiteit 3
18.500

{3

€

€
€

9.250

af: opbrengsten

ê
e

af: subsidie / cofinanciering rijk

€

80.000

€

(spec¡riceer per semeenre)

af: subsidie / cofinanciering europees

Te financleren kosten Provincie Limbqrg

160.000

€

(spec¡f¡ceer per bijdrase)

af: subsidie / cofinanciering gemeenten

Totaal

t

€

57.500

€

13.250

€
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9.250

€

€

80.000

