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De provincieraad van Limburg

Gelet op het “Subsidiereglement projecten Noord-Zuid” van 16 maart 2011;
Gelet op de uiterlijke indiendatum voor nieuwe projectaanvragen, conform de bepalingen in artikel 6 van het
bovenvermeld reglement, zijnde 30 april of 30 augustus;
Overwegende dat in de regio’s en landen waar de meeste Noord-Zuidprojecten actief zijn, de COVID-19
maatregelen nog moeten uitgerold worden omdat de pandemie daar nog moet toeslaan;
dat in sommige projecten nu al maatregelen worden getroffen die de dagdagelijkse werking ernstig bemoeilijken
en/of lamleggen;
dat we moeten rekening houden met de vertraagde coronapandemie in ontwikkelingslanden en dat de resultaten
daar later dan in België duidelijk zullen worden;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indiendatum in 2020 te verschuiven;
dat deze verschuiving van de indiendatum ook een impact heeft op artikel 8 waardoor dit artikel ook moet
aangepast worden;
Gelet op het “Subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's” van
20 september 2017;
Gelet op het feit dat de subsidieaanvraag vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie voor
advies wordt voorgelegd aan een jury en dat de jury ten laatste 14 dagen na het verstrijken van de
indieningsperiode (namelijk 30 april en 30 oktober) op afroep samenkomt (artikel 10);
dat het wegens COVID-19 bijzonder moeilijk is om binnen de bovenvermelde termijn een samenkomst van de
jury te organiseren;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om voor 2020 de termijn voor samenkomst van de jury voor de
oproep van. 30 april, te schrappen;
Gelet op het feit dat het project binnen een termijn van twee kalenderjaren, te rekenen vanaf de datum van het
besluit van de deputatie waarin de subsidie werd toegekend, moet gerealiseerd worden (artikel 17);
dat omwille van de COVID-19 maatregelen heel wat kmo’s hun innovatieactiviteiten hebben moeten staken;
dat de dossierlast over verlengingsaanvragen van kmo’s zo minimaal mogelijk moet worden gehouden en dat
hun verlengingsaanvragen zo snel mogelijk moeten goedgekeurd worden;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om voor de lopende dossiers de realisatietermijn te verlengen met
maximaal 1 jaar mits schriftelijke aanvraag van de projectverlenging aan de Directie Ondernemen, waarbij
automatisch ook de termijn tot indiening van de betalingsaanvraag met eenzelfde duur wordt verlengd (artikel
16);
Gelet op het “Reglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige
logies en fietscafés in Limburg” van 19 februari 2020;
Gelet op het feit dat het project binnen een termijn van 120 dagen na toekenning van de subsidie moet
gerealiseerd worden (artikel 4 en artikel 17);
Gelet op het feit dat binnen een termijn van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum van de toekenning van
de subsidie, de aanvraag tot betaling van het saldo moet ingediend worden (art 16);
dat de kleinschalige logies overwegend micro-ondernemingen met beperkte liquiditeiten zijn en dat de
beschikbare liquiditeiten prioritair worden ingezet voor overbrugging van de verplichte sluiting of worden
voorbehouden voor de financiering van de heropening;
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dat voornamelijk de kleine, lokale bedrijfjes, die als externe deskundige of expert in opdracht van de
kleinschalige logies de bedrijfsgerichte acties uitwerken, hun werking deels of volledig stilgelegd hebben n.a.v.
de maatregelen i.h.k.v. COVID-19;
dat daardoor een projectuitvoering binnen de opgelegde termijn van 120 dagen niet realistisch meer is;
dat in geval van een gefaseerde opheffing van de veiligheidsmaatregelen het project niet direct hervat kan
worden omdat alle aandacht dan uitgaat naar de heropening en het realiseren van voldoende omzet;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de realisatietermijn en de termijn tot indiening van de
betalingsaanvraag te verlengen;
Gelet op het “Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst” van
19 februari 2020;
Gelet op artikel 4 dat bepaalt dat het project binnen een termijn van één jaar moet gerealiseerd worden;
Gelet op artikel 19 dat bepaalt dat de deputatie steeds onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld van een
eventuele projectwijziging;
Overwegende dat omwille van COVID-19 maatregelen uitbaters niet de kans hebben gehad om in de maanden
maart-april werk te maken van de realisatie van hun investeringsproject: leveranciers zijn niet beschikbaar, er is
geen mogelijkheid om leveranciers te laten werken in de eigen gebouwen;
dat uitbaters geen inkomsten gegenereerd hebben in een toeristisch belangrijke periode (paasvakantie,
bloesemseizoen) waardoor zij een afwachtende houding aannamen ten opzichte van nieuwe investeringen en
dus eerder geplande investeringen even “on hold” werden gezet;
dat de dossierlast voor verlengingsaanvragen van uitbaters zo minimaal mogelijk moet worden gehouden en dat
hun verlengingsaanvragen zo snel mogelijk moeten goedgekeurd worden;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om in 2020 de realisatietermijn van projecten te verlengen en
eventuele projectwijzigingen te laten weten aan de Directie Ondernemen;
Gelet op het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in
Limburgs onroerend erfgoed” van 21 maart 2018;
Gelet op de uiterlijke indiendatum voor nieuwe projectaanvragen, conform de bepalingen in artikel 6 van het
bovenvermeld reglement, zijnde uiterlijk 30 april (eerste aanmeldingsronde) of uiterlijk 1 oktober (tweede
aanmeldingsronde) van fase 1 (kandidaatstelling) en fase 2 (subsidieaanvraag);
Gelet op artikel 8 dat bepaalt dat de toetsing op tijdigheid voor kandidaatstellingen of voor projectdossiers die
worden ingediend na 30 april en uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar pas behandeld worden vanaf 1 oktober
van dat jaar;
Gelet op artikel 12 dat bepaalt dat de deputatie beslist binnen een termijn van 3 maanden vanaf de uiterste
indiendatum (30 april of 1 oktober) of de aanvraag al dan niet op de shortlist van investeringsprojecten wordt
geplaatst (fase 1) en of het projectdossier al dan niet in aanmerking komt voor een subsidie (fase 2);
Gelet op het feit dat uiterlijk 4 maanden na het indienen van het projectdossier voor fase 2 (subsidieaanvraag) de
aanvrager een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van ontvangsten en uitgaven moet
indienen van het voorbereidingstraject uit fase 1 (kandidaatstelling) en dat uiterlijk 4 maanden na afloop van het
project een aanvraag tot betaling van het saldo moet ingediend worden (artikel 15);
Overwegende dat het hier handelt om omvangrijke investeringsprojecten met een minimale kostprijs van
650 000,00 euro waarbij burgemeester en schepenen vaak nauw betrokken zijn;
dat gemeentebesturen aangeven dat zij, omwille van COVID-19 nu andere prioriteiten (veiligheid en gezondheid)
hebben dan het meewerken aan kandidaatstellingen of aan subsidieaanvragen of aan dossiers voor het
aanvragen van een subsidiesaldo;
dat veel projecten momenteel in hun uitvoering worden vertraagd door de quarantainemaatregelen ingevolge
COVID-19. Sommige firma’s die opdrachten uitvoeren voor deze projecten zijn gesloten. Studiebureaus kunnen
niet of moeilijk documentatie en archief vinden om bepaalde aspecten van hun werk verder uit te voeren. Ook
zijn openingsactiviteiten waaraan subsidieerbare kosten verbonden zijn, uitgesteld;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indiendatum voor kandidaatstellingen of voor
subsidieaanvragen, de indieningstermijn voor de afrekening van het voorbereidingstraject of voor de aanvraag
tot betaling van het subsidiesaldo, te verschuiven;
dat deze verschuiving van de indiendatum ook een impact heeft op artikel 8 en artikel 12 waardoor deze ook
moeten aangepast worden;
Gelet op het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van
waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed” van 24 april 2019;
Gelet op het feit dat binnen een termijn van 4 maanden na afloop van het project een aanvraag tot betaling van
het subsidiesaldo moet worden ingediend (artikel 16);
dat veel projecten momenteel in hun uitvoering worden vertraagd door de quarantainemaatregelen ingevolge
COVID-19. Sommige firma’s die restauratieve opdrachten uitvoeren voor deze projecten zijn gesloten. Projecten
die door gemeenten worden uitgevoerd lopen vertraging op doordat zij tijdens de quarantaine focussen op
veiligheid en gezondheid;
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dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indientermijn voor het indienen van een aanvraag tot
betaling van het subsidiesaldo, te verlengen;
Gelet op het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed” van 21 maart
2018;
Gelet op het feit dat binnen een termijn van 4 maanden na afloop van het project, indien het toegekende
subsidiebedrag in zijn geheel bij de toekenning werd betaald, verantwoordingsdocumenten moeten worden
ingediend of, indien het toegekende subsidiebedrag in twee schijven wordt betaald, een aanvraag tot betaling
van het saldo moet worden ingediend (artikel 17);
dat veel projecten momenteel in hun uitvoering worden vertraagd door de quarantainemaatregelen ingevolge
COVID-19. Sommige firma’s die opdrachten uitvoeren voor deze projecten zijn gesloten. Studiebureaus kunnen
niet of moeilijk documentatie en archief vinden om bepaalde aspecten van hun werk verder uit te voeren. Ook
zijn openingsactiviteiten waaraan subsidieerbare kosten verbonden zijn, uitgesteld. Projecten die door
gemeenten worden uitgevoerd lopen vertraging op doordat zij tijdens de quarantaine focussen op veiligheid en
gezondheid;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indientermijn voor het indienen van
verantwoordingsdocumenten of voor een aanvraag tot betaling van het subsidiesaldo, te verlengen;
Gelet op het “Reglement betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten - Jong redt
Oud” van 21 november 2018;
Gelet op het feit dat binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de meegedeelde einddatum van het
project, bij uitbetaling in één schijf, een evaluatieformulier moet worden ingediend en bij uitbetaling in twee
schijven, een aanvraag tot betaling van het subsidiesaldo moet worden ingediend (artikel 15);
dat veel projecten momenteel in hun uitvoering worden vertraagd door de quarantainemaatregelen. De
activiteiten in het kader van Jong redt Oud gaan in normale omstandigheden per definitie door in groep waarbij
jongeren onder begeleiding samen met mensen uit de erfgoedsector aan de slag gaan. Deze activiteiten vallen
onder de quarantainemaatregelen en zijn allemaal uitgesteld (vb. activiteiten met scholen, jeugdbewegingen,
enz.);
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indientermijn voor het indienen van een evaluatieformulier
en voor een aanvraag tot betaling van het saldo, te verlengen;
Gelet op het “Reglement betreffende de subsidiëring van biodiversiteitsprojecten” van 15 februari 2017
gewijzigd bij besluit van 19 april 2017;
Gelet op het feit dat een inhoudelijk en financieel rapport uiterlijk 1 juli moet ingediend worden (artikel 16):
Overwegende dat het omwille van COVID-19 niet mogelijk is om een heel aantal werken uit te (laten) voeren en
om geplande groepsactiviteiten (excursies, cursussen, info-avonden) te laten plaatsvinden;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indiendatum voor het indienen van een inhoudelijk en
financieel rapport te verschuiven;
Gelet op het “Subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een
gebiedsprogramma of van projecten binnen de kleinstedelijke gebieden” van 22 juni 2016;
Gelet op het feit dat binnen een termijn van hetzij 6 maanden, te rekenen vanaf de voltooiing van de laatste
(proces)stap in het plan van aanpak, hetzij binnen drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het
besluit van de deputatie waarin de subsidie werd toegekend, naargelang welke de kortste
termijn is, een schriftelijke aanvraag tot betaling van het saldo moet worden ingediend (artikel 15);
Overwegende dat uitvoerende instanties bij de uitvoering van de projecten hinder kunnen ondervinden omwille
van COVID-19 maatregelen;
dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de indientermijn voor het indienen van een aanvraag tot
betaling van het subsidiesaldo, te verlengen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

BESLUIT
Artikel 1 De uiterlijke indiendatum van 30 april voor subsidieaanvragen zoals bepaald in artikel 6 van het
“Subsidiereglement projecten Noord-Zuid” van 16 maart 2011, wordt verschoven naar 1 juni 2020.
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Artikel 8 van het “Subsidiereglement projecten Noord-Zuid” van 16 maart 2011 betreffende de toetsing op
tijdigheid wordt voor 2020 als volgt aangepast: aanvragen die worden ingediend na 1 juni en vóór 30 augustus
worden pas behandeld vanaf 30 augustus.
Artikel 2 De termijn voor de samenkomst van de jury voor de oproep van. 30 april zoals bepaald in artikel 10
van het “Subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's” van 20
september 2017, wordt in 2020 geschrapt.
De realisatietermijn, zoals bepaald in artikel 17 van het “Subsidiereglement inzake stimulering van innovatief
ondernemerschap voor Limburgse kmo's” van 20 september 2017, wordt, voor projecten die in behandeling zijn
op 22 april 2020, maximum 1 jaar verlengd, waarbij automatisch ook de termijn tot indiening van de
betalingsaanvraag, vermeld in artikel 16 van dit reglement, met eenzelfde duur wordt verlengd. Hiertoe moet de
subsidietrekker schriftelijk een gemotiveerde aanvraag indienen op het in artikel 6 van hogervermeld reglement
vermelde adres met opgave van de duur van de gewenste verlenging.
Artikel 3 De realisatietermijn, zoals bepaald in artikel 4 en artikel 17 van het “Reglement voor bedrijfsgerichte
acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg” van 19 februari
2020, wordt, voor projecten die in behandeling zijn op 22 april 2020, verlengd tot 270 dagen waarbij ook de
termijn tot indiening van de betalingsaanvraag, vermeld in artikel 16 van dit reglement, wordt verlengd tot 330
dagen.
Artikel 4: De realisatietermijn, zoals bepaald in artikel 4 van het “Reglement betreffende het verlenen van
subsidies voor toeristische logies van de toekomst” van 19 februari 2020, wordt, voor projecten die in
behandeling zijn op 22 april 2020, bepaald op 18 maanden.
Eventuele projectwijzigingen, zoals bepaald in artikel 19 van het “Reglement betreffende het verlenen van
subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst” van 19 februari 2020, moeten, indien ze het gevolg zijn van
een wijziging van de projectduur omwille van COVID-19 maatregelen, meegedeeld worden aan de Directie
Ondernemen – cel Vrijetijdseconomie.
Artikel 5 De uiterlijke indiendatum van 30 april voor nieuwe kandidaatstellingen of voor nieuwe
subsidieaanvragen, zoals bepaald in artikel 6 van het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed” van 21 maart 2018, wordt verschoven
naar 1 juni 2020.
Artikel 8 van het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten
in Limburgs onroerend erfgoed” van 21 maart 2018 betreffende de toetsing op tijdigheid wordt voor 2020 als
volgt aangepast: kandidaatstellingen of projectdossiers die worden ingediend na 1 juni en uiterlijk 1 oktober van
het lopende jaar worden pas behandeld vanaf 1 oktober van dat jaar.
In artikel 12 van het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van onderscheidende
investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed” van 21 maart 2018 betreffende de besluitvorming over de
subsidieaanvragen wordt voor 2020 de datum 30 april aangepast naar 1 juni zowel voor fase 1 als voor fase 2.
De indieningstermijn voor de afrekening van het voorbereidingstraject en de indieningstermijn voor de aanvraag
tot betaling van het subsidiesaldo zoals bepaald in artikel 15 van het “Provinciaal reglement betreffende de
subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed” van 21 maart 2018
wordt verlengd tot 5 maanden.
Artikel 6 De termijn voor het indienen van een aanvraag tot betaling van het subsidiesaldo zoals bepaald in
artikel 16 van het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van
waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed” van 24 april 2019 wordt, voor projecten die in behandeling
zijn op 22 april 2020, verlengd tot 5 maanden.
Artikel 7 De termijn voor het indienen van verantwoordingsdocumenten of voor een aanvraag tot betaling van
het saldo zoals bepaald in artikel 17 van het “Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten
onroerend erfgoed” van 21 maart 2018 wordt, voor projecten die in behandeling zijn op 22 april 2020, verlengd
tot 5 maanden.
Artikel 8 De termijn voor het indienen van een evaluatieformulier of voor een aanvraag tot betaling van het
subsidiesaldo zoals bepaald in artikel 15 van het “Reglement betreffende de subsidiëring van participatieve en/of
educatieve projecten - Jong redt Oud” van 21 november 2018, wordt, voor projecten die in behandeling zijn op
22 april 2020, verlengd tot 4 maanden.
Artikel 9 De uiterlijke indiendatum van 1 juli voor het indienen van verantwoordingsdocumenten zoals bepaald
in artikel 16 van het “Reglement betreffende de subsidiëring van biodiversiteitsprojecten” van 15 februari 2017
gewijzigd bij besluit van 19 april 2017, wordt, voor projecten die in behandeling zijn op 22 april 2020, verschoven
naar 31 oktober 2020.
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Artikel 10 De termijn voor het indienen van een aanvraag tot betaling van het subsidiesaldo zoals bepaald in
artikel 15 van het “Subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een
gebiedsprogramma of van projecten binnen de kleinstedelijke gebieden” van 22 juni 2016 wordt, voor projecten
die in behandeling zijn op 22 april 2020, verlengd tot 9 maanden, te rekenen vanaf de voltooiing van de laatste
(proces)stap in het plan van aanpak, of verlengd tot drie jaar en drie maanden, te rekenen vanaf de datum van
het besluit van de deputatie waarin de subsidie werd toegekend, naargelang welke de kortste termijn is.

Hasselt d.d. 2020-04-22
De provinciegriffier wd.,

De voorzitter,

Liliane Vansummeren

Huub Broers
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