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Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 10 april 2018, PZH-2018- 643637894
(DOS-2013-0010135) tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP-3
Zuid-Holland betreffende wijzigingen in paragraaf 2.1
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is om technische wijzigingen door te voeren in paragraaf 2.1 van de
Uitvoeringsregeling POP-3 in verband met wijzigingen in de landelijke modelsubsidieregeling voor
POP-3;
Besluiten:

Artikel I
De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 2.1.6 komt te luiden:
Artikel 2.1.6 subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten
voor subsidie in aanmerking:
kosten voor de inzet van procesbegeleiders en adviseurs;
•
materiaalkosten;
•
kosten voor ruimten en bijbehorende faciliteiten;
•
kosten voor drukwerk, mailings en de inrichting van website(s);
•
kosten van koop of huurkoop van fysieke investeringen die noodzakelijk zijn bij demonstratieacti•
viteiten;
kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
•
algemene kosten als bedoeld in artikel 1.8a.
•
In aanvulling op het eerste lid kan subsidie worden verleend voor:
voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.8, derde lid;
•
kosten van koop van tweedehands machines en installaties noodzakelijk voor demonstratieactivi•
teiten, tot maximaal de marktwaarde van de activa.
B.
Artikel 2.1.8 komt de luiden:
Artikel 2.1.8 subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten.
C.
Artikel 2.1.9 komt te luiden:
Artikel 2.1.9 rangschikking
Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op basis van de volgende
selectiecriteria:
de mate van effectiviteit van de activiteit;
•
de haalbaarheid van de activiteit;
•
de mate van efficiëntie van uitvoering van de activiteit.
•
Gedeputeerde staten kunnen tevens de mate van innovatie als selectiecriterium hanteren.

Artikel II
De uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van
inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.
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Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit
besluit is geplaatst.

Den Haag, 10 april 2018
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Ir. J.C. van Ginkel MCM, wnd. secretaris.
F. Vermeulen, plv. voorzitter.

2

Provinciaal blad 2018 nr. 2758

16 april 2018

