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Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Delen mee:

 

Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en arti-

kel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is

vastgesteld voor 2017:

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs)

Hoofdstuk 3 Milieu en energie

 

Paragraaf 3.8 Stimuleren actieve marktaanpak verduurzaming woningen: € 750.000,– (het vorige subsi-

dieplafond was € 175.000,–).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Hoofdstuk 6 Regionale economie

 

Paragraaf 6.10 Product Markt Partner Combinaties Toerisme Overijssel

1
e
 tender: € 356.000,– (het vorige subsidieplafond was € 300.000,–).

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond

dit toelaat.

Indieningstermijn: Een aanvraag voor een subsidie kan ingediend worden:

– vanaf 1 februari en moet ontvangen zijn uiterlijk 1 maart om 19.00 uur van het betreffende kalen-

derjaar (1e tender).

– vanaf 1 september en moet ontvangen zijn uiterlijk 2 oktober om 19.00 uur van het betreffende

kalenderjaar (2e tender).

De verhoging is bestemd voor reeds ingediende aanvragen.

Hoofdstuk 7 Culturele infrastructuur en monumentenzorg

 

Paragraaf 7.2 Restauratie Rijksmonumenten

1
e
 deelplafond: de restauratie van een Rijksmonument wordt € 1.720.000,– (het vorige subsidieplafond

was € 1.870.000,–).

2
e
 deelplafond: het uitvoeren van een energiebesparende maatregelen in een rijksmonument wordt

€ 180.000,– (het vorige subsidieplafond was € 0,–).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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