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Officiële uitgave van Zeeland.

Openstelling Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 juni 2016, kenmerk 16009080, tot vaststelling van
de het openstellingsbesluit Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER uit de Verordening
subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.
Gedeputeerde staten van Zeeland,
Gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland
BESLUITEN

I
Open te stellen: de Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Regeling POP3 subsidies Zeeland voor de periode van 15-072016 tot en met 15-08-2016 voor het indienen van aanvragen.

II
Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 660.000,-- samengesteld uit €
330.000,-- Europese middelen en € 330.000,-- provinciale middelen.
Dit subsidieplafond alsvolgt te differentiëren:
Maximaal € 330.000,-- te bestemmen voor de Lokale Actie Groep Midden- en Noord-Zeeland
Maximaal € 330.000,-- te bestemmen voor de Lokale Actie Groep Zeeuws-Vlaanderen

III
De volgende regels vast te stellen:

Artikel 1. subsidiabele activiteit
Subsidie kan worden verstrekt voor:
beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS);
a.
promotie en voorlichting van de LOS.
b.

Artikel 2. aanvrager
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan: de penvoerder van de LAG;

Artikel 3. subsidiabele kosten
a.

Subsidie in verband met beheer van de uitvoering van de LOS kan worden verstrekt voor:
operationele kosten en personeelskosten;
i.
opleidingskosten;
ii.
kosten voor public relations;
iii.
in afwijking van het bepaalde in artikel 1.13 van de de Verordening subsidies Plattelandsontiv.
wikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland, kosten voor financiële diensten, waaronder
begrepen kosten voor bankdiensten en financieringen;
kosten voor monitoring en evaluatie.
v.

b.

Subsidie in verband met promotie en voorlichting wordt verstrekt voor:
kosten voor het faciliteren van de uitwisseling tussen belanghebbenden;
i.
kosten voor het promoten van en verstrekken van informatie over de LOS
ii.
kosten voor de ondersteuning van potentiële begunstigden bij de ontwikkeling van concrete
iii.
projecten en het voorbereiden van aanvragen

Artikel 5. hoogte subsidie
De steun van deze regeling bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25% van
de totale publieke uitgaven voor de Lokale Ontwikkelings Strategie.
Voor alle relevante informatie verwijzen wij naar de website https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop-3
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 21 juni 2016.
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Toelichting
Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
De regeling voorziet in een tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de uitvoering en de
kosten voor promotie en voorlichting van de ontwikkelingsstrategie. De EU bijdrage en en de provinciale bijdrage vormen tezamen 100% van de steun.
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