
Wijziging Subsidieregeling Matra Projecten Programma

Besluit van de Staatssecretaris voor
Europese Zaken van 18 december 2003,
nr. DZO-UM/6190/2003, tot vaststelling
van een subsidieplafond en tot aanvul-
ling van een beleidsvoornemen op grond
van de Subsidieregeling Ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het Matra Pro-
jecten Programma

De Staatssecretaris van Europese Zaken,
Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10,
2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling
Ministerie van Buitenlandse Zaken1;

Besluit:

Artikel 1
Voor subsidieverlening op grond van

de artikelen 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsi-
dieregeling Ministerie van Buitenlandse
Zaken geldt voor de periode 1 januari
2004 tot en met 5 maart 2004 voor het
Matra Projecten Programma het volgen-
de subsidieplafond: EUR 10.000.000,–2

1. 

Aanvragen voor het in het eerste lid
bedoelde tijdvak kunnen worden inge-
diend vanaf het tijdstip van inwerking-
treding van dit besluit tot en met 5 maart
2004.

Artikel 2
Aanvragen dienen te voldoen aan de
eisen zoals gesteld in de Subsidiehand-
leiding Matra Projecten Programma,
versie juli 2002, met dien verstande dat
ingaande 2004 het landenoverzicht in
paragraaf 3.2. dient te worden gelezen
als: Belarus, Bulgarije, Kroatië, Oek-
raïne, Roemenië, de Russische Federatie,
Servië en Montenegro en Turkije.3

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant wor-
den geplaatst.

De Staatssecretaris voor Europese
Zaken,
namens deze:de Directeur-Generaal
Regiobeleid en Consulaire Zaken,
P.P. van Wulfften Palthe.

1 Stcrt. 1998, nr. 249; laatstelijk gewijzigd bij ministerieel

besluit van 17 maart 2003 (Stcrt. 2003, 55).

2 Dit plafond betreft het maximum van de aan te gane ver-

plichtingen.

3 Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het

ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en is

2. tevens op te vragen bij de directie DZO/UM, Postbus

20061, 2500 EB Den Haag.
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