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Officiêre uirgave van de provincie Zuid-Hoiland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 16 apr¡l 2019,
PZH-2O19-682297334, tot vaststelling van de Subsidieregeling 75iaar Vrijheid
in Zuid-Holland (subsidieregeling 75iaar Vrijheid in Zuid-Hollandl
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is om de bewustwording en beleving te verhogen rond de thema's
Vrijheid en onvrijheid en Bevrijding en Onderdrukking met betrekking tot 75 jaar Vrijheid;
Be¡luiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland

Artikel

I

Begripsbcpalingcn

ln deze regeling wordt verstaan onder Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestat¡e

1.

2.
3.
4.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op herdenken, koesteren en vieren met
betrekking tot de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid die tot en met 31 oktober
2020 in het kader van 75 jaar Vrijheid worden uitgevoerd.
Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.
De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot het verhogen van de bewustwording en beleving
rond de thema's Vrijheid en onvrijheid en Bevrijding en Onderdrukking met betrekking tot 75 jaar
Vrijheid.
De prestaties die worden gerealiseerd met de uitvoering van de activiteiten zijn:
a. tentoonstellingen danwelexposities;

b.
c.
d.
e.
f.

monumentendanwelonthullingen;
publicaties,educatieve(les)programma's;
excursies en rondleidingen;
voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek, concerten en festivals;
film, documentaires op TV, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio en
conferenties, debatten en lezingen.

Artikel3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden verstrekt aan stichtingen, verenigingen, (semi)overheden
en onderwijsinstellingen.

Artikel 4 Aanvraegperiode
ln afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kan een aanvraag voor subsidies als bedoeld in artikel
2 worden ingediend van 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020.

Artikel 5 Aanvreegvereisten
Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie
vergezeld van:
a. een beschrijving van de act¡viteit en de doelstelling van het project, waarin in ieder geval is
opgenomen op welke wijze de activiteit bijdraagt aan het herdenken, koesteren en vieren met
betrekking tot de bevrijding van Zuid-Holfand in 1945 en 75 jaar Vrijheid;
b. een tijdsplanning en een sluitende begroting van de activiteit en
c. een beschrijving van de wijze waarop de activiteit is gericht op de provincie Zuid-Holland en ten
goede komt aan ingezetenen van de provincie of op andere wijze het belang van de provincie

dient.
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Artikel 6 Weigerin gsgronden
11 en 12van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 geweigerd
indien:
a. de activiteit niet aansluit bij de subsidiabele activiteiten en prestaties genoemd in artikel 2;
b. de activiteit een wetenschapsproject en/of onderzoek betreft;
c. aan de aanvrager voor dezelfde activiteit al een subsidie op grond van deze of een andere

ln aanvulling op de artikelen

d.
e.

provinciale regeling is verstrekt;
de aanvrager met het verrichten van de activiteit winst wil behalen;
de aanvrager goen cofinanciering/eigen bijdrage beschikbaar heeft voor minimaal 50% van de
kosten voor de uit te voeren subsidiabele activiteit.

Artikel 7 Subsidi¡v¡reistcn
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende
vereisten:
a. de activiteit sluit aan bij de thema's Vrijheid en onvrijheid en Bevrijding en Onderdrukking met
betrekking tot 75 jaar Vrijheid;
b. de activiteit is gericht op de provincie Zuid-Holland en komt ten goede komt aan ingezetenen van
de provincie of dient op andere wijze het belang van de provincie.

Artikel 8 Subsidiabele kosten
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de act¡viteit
waaryoor subsidie wordt aangevraagd, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van
de subsidie.

Artikel9 Niet subsidiabele kosten
Apparaatskosten, als bedoeld in de toelichting behorende bij de Regeling informatie voor derden (Stcrt.
2008,371, komen niet in aanmerking voor subsidie, tenzij noodzakelijk en adequaat in relatie tot het
doel van de subsidie.

Aftikel

1.
2.

10

Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum

van € 40.000,00.
lndien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 500,00
wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel

1.

2.
3.

11 Rangschikking
Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld

op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.
Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de
subsidieaanvraag is aangevuld als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou
leiden tot overschri.iding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvangcr
ln aanvulling op de artikelen 18 en

19

van de Asv wordt aan de subsidieontuangor de volgende

verpl ichting opgelegd:

de activite¡t is uiterlijk 31 oktober 2020 verricht.

Artikel I 3 Prestatieverantwoord¡ng

1.

2.

Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd door middel
van een activiteitenverslag aan dat de activiteiten zijn verricht.
Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot
subsidievaststelling door middel van een activiteitenverslag inclusief beeldmateriaal aan dat de
activiteiten zijn verricht.
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Artikel 14 Bevoorschotting en betaling

1.

2.

Het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger bedraagt maximaal 80% van het verleende

bedrag.
Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen
uitgekeerd waaryan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden
bepaald.

Artikcl 1 5 lnwcrkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 31 augustus 2019.

Artikel 16 Wod<ingsduur on overgangsrccht
Deze regeling vervalt op 31 oktober 2020, met dian verstande dat de regeling van tocpassing blijft op
subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 17 Citecrtitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidicrcgeling 75 iaar Vrijheid in Zuid-Holland.

Den Haag, 16 april 2019.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
drs. H.M.M. Koek, secretaris
drs. J. SMIT voorzitter
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