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Subsidieverordening sponsoring promotionele activiteiten Overijssel 1997

Inhoud
Artikel 1 - Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen voor activiteiten met een promotionele uitstraling voor
Overijssel.

Artikel 2 - Criteria
Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de volgende criteria:
a. de activiteit heeft een duidelijke uitstraling voor Overijssel of delen daarvan als bestuurlijke en geografische eenheid, bij voorkeur over de provinciegrenzen heen;
b. in de publiciteit rondom de activiteit komt de provincie Overijssel nadrukkelijk in beeld;
c. de activiteit heeft een relatie met een of meer sterke kanten van Overijssel;
d. de activiteit richt zich ten minste op een of meer belangrijke doelgroepen of relaties van de provincie;
e. de activiteit is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten maatschappelijk niet omstreden.

Artikel 3 - Grondslag voor de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste € 11.300,00.

Artikel 4 - Ontvankelijkheid van aanvragen
Aanvragen tot verstrekking van subsidie worden in behandeling genomen indien zij afkomstig zijn van
rechtspersonen.

Artikel 5 - Indieningstermijn
Een subsidieaanvraag wordt ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar
waarop zij betrekking heeft.

Artikel 6 - Aanvullende stukken bij een aanvraag
In aanvulling op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 1997 overlegt de aanvrager
bij de aanvraag een omschrijving van het sponsorpakket.

Artikel 7 - Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 45.400,00 per jaar.

Artikel 8 - Wijze van behandeling van de aanvragen
Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat subsidie wordt verstrekt in de volgorde van de vastgestelde
prioriteit, voor zover het beschikbare bedrag zulks toestaat.

Artikel 9 - Bevoorschotting
Gedeputeerde Staten verstrekken de aanvrager op verzoek een voorschot van maximaal 90% van de
verleende subsidie ineens bij de verlening van de subsidie.

Artikel 10 - Nadere regels
Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot het sponsorpakket.

Artikel 11 - Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 12 - Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening sponsoring promotionele activiteiten
Overijssel 1997.
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