Subsidie Kompas
Platteland

Landschap, natuur en
milieu

Water

Landbouw

Arbeid en onderwijs

Toerisme, recreatie en
natuur

Welzijn, zorg en sport

Sociaal beleid

Proces

Overig

Door hierboven een thema te kiezen wordt men doorgeleid naar een pagina met verschillende
regelingen die van toepassing zijn binnen het betreffende thema. Elke tabelrij op die pagina bevat een
omschrijving van een regeling aan de hand van kernwoorden, doelstelling, doelgroep, looptijd en korte
informatie over subsidiabele kosten. De rij wordt afgesloten met de naam van de bijbehorende regeling.
Indien men op de regeling klikt wordt men doorgeleid naar een worddocument waar doel, doelgroep,
subsidiabele kosten, planning en contactgegevens van de betreffende regeling zijn uitgewerkt.
Bij vragen kan altijd contact opgenomen worden met de gebiedsmakelaars van de provincie of met het
SRE.Hier kan men terecht voor informatie en eventuele ondersteuning bij aanvragen.
Gebiedsmakelaar Boven Dommel; Martijn van Gessel, 073 680 80 MvGessel@brabant.nl
SRE, Dick Loeff, 040 259 44 13 D.Loeff@milieudienst.sre.nl

Platteland
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

1.
2.
3.

Verbetering concurrentie land- en bosbouwsector
Verbetering van milieu en platteland,
Leefkwaliteit platteland/ diversificatie
plattel.economie

Verbeteren
Nadere info
concurrentiekracht
volgt
landbouw, kwaliteit natuur
en landschap,
leefbaarheid en economie
en bottom-up benadering
(leader)

Naar
Wordt nader bekend POP2
verwachting
gemaakt
kunnen de
eerste projecten
medio 2007
worden
beschikt,
overleg nu al
mogelijk.

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Natuur
Landbouw
Recreatie
Landschap
Bodem
Water
Reconstructie

Voor elk van de
prioriteiten zijn
doelstellingen
geformuleerd

Provincies
beheren pot

2007-2013

3

Ontwikkelen landelijk gebied

Voorbereiding en
uitvoering
reconstructie/gebiedsplan
nen en projecten die
leiden tot inrichting van
landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG)

4

Duurzaam ondernemen, industriele producten.
Duurzaam ondernemen in eigen organisatie, uitvoeren
marktverkennins , bevorderen duurzamen innovatie en
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

Stimuleren schoner
produceren en
milieubewuster door
ontwerpen industriële
producten in MKB

Invulling nog niet
bekend

ILG

Gemeenten,
Tot 1 januari
waterschappen 2008
en bedrijven,
voor agrariers
mogelijkheden
beperkt door
minimusbepalin
g

Bij LOG's gaat het
alleen om
voorbereidingskosten. Er is
150.000 euro per
jaar beschikbaar

Beleidsregel
Subsidies Landelijk
Gebied NoordBrabant 2006

MKB

?

Programma
duurzaam
ondernemen

?

Landschap, natuur en milieu
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

Beheersubsidie, Landschapsubsidie, Inrichtingssubsidie,
Organisatiekosten Samenwerkingsverbanden

Ontwikkelen en in stand Landbouwers
houden van natuur op
landbouwgronden

aanvraag 2007 is in
november 2006
ingegaan

Max 100% Elke
provincie heeft een
eigen
subsidieplafond

PSAN; Provinciale
Subsidieregeling
Agrarisch
Natuurbeheer

2

Beheersubsidie, Recreatiesubsidie, Landschapsubsidie,
Inrichtingssubsidie en subsidie Functieverandering

Bevorderen duurzame
instandhouding en
ontwikkeling van bos,
natuurterreinen en
landschappelijke
elementen

Particulieren en
Onderdeel
samenwerkingsverba Inrichtingssubsidie
nden van beheerders en
Functieverandering.
Particulieren en
ondernemers kunnen
van 01 juni 2007 t/m
13 juli 2007 een
aanvraag indienen

De hoogte van de
subsidie wordt per
doelpakket
bepaald.

PSN; Provinciale
Subsidieregeling
Natuurbeheer

3

Beleid en Landschap

Bevorderen van een
doelmatig beleid met
betrekking tot het beheer
en de ontwikkeling van
een kwalitatief
hoogwaardig landschap

Provincies en
(samenwerkingsverb
anden van)
gemeenten.

Aanvragen tussen 1
april en 1 november,
onbepaalde looptijd

max 50% vd
projectkosten ibij
aanvraag 1 partij;
75% bij meerdere
partijen

BOL Besluit
Ontwikkeling van
Landschappen

4

Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen ,
biotoop verbeteringen, natuurbouw, inrichting voor
bedreigde dieren, landschapsonderhoud

Deze regeling is gericht
op behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur
en landschap in de
provincie NoordBrabant.

Samenwerkingsverba
nden van gemeenten,
recreatie/waterschapp
en, grondgebruikers,
stichtingen voor
landschapsbeheer,
agrariërs en
particulieren.

Uiterlijk 8 weken
voor de aanvang van
de activiteiten.
Looptijd onbepaald.

Afhankelijk van
Beleidsregel
het doel/onderwerp Subsidie Natuur- en
Landschap NoordBrabant
Landschapselement
en, Natuurbouw en
Biotoopverbetering

Landschap, natuur en milieu
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

5

1)Natuur
5)Bodem

Realisatie EHS,
soortenbeschermign,
nationaal landschap en
beheer

Provincies
beheren pot

2007-2013

Invulling nog niet
bekend

ILG

6

Voorbereiden uitvoering reconstructie, fysieke uitvoering
reconstructie en projecten die leiden tot inrichting
Landbouwontwikkelingsgebieden

Doel: ontwikkelen landelijk
gebied Er is subsidie
beschikbaar voor het
voorbereiden en uitvoeren
van reconstructie- of
gebiedsplannen

Gemeenten,
waterschappen
en bedrijven.
Vanwege de 'deminimis'bepalingen zijn
de
mogelijkheden
voor agrariërs
beperkt

Tot 1 januari
In 2007 is er 150.000
2008, in volgorde euro beschikbaar,
van binnenkomst subsidie max 50%
projectkosten en
maxi200.000 euro.
Cumulatie is niet
toegestaan.

Beleidsregel
Subsidies Landelijk
Gebied NoordBrabant 2006

7

Natuur opgenomen in jaarprogramma of gericht tegengaan
uitsterven

In stand houden van in het
wild levende dier- en
plantensoorten en het
uitvoeren van het
bijbehorende soortenbeleid
in Noord-Brabant

Organisaties en
particulieren

Twee
aanvraagperioden;
1 mei t/m 31
oktober en van 1
november t/m/ 30
april

maxl 100% van de
projectkosten.
Subsidie uit andere
bronnen is van invloed
op de hoogte van de
bijdrage.

Beleidsregel
Uitvoering
Soortenbeleid
Noord-Brabant

8

Ecologie, ecologische kwaliteit leefomgeving, deelaspecten
ecologie; water milieu en natuur&landschap, communicatie
en educatie hiervan

De regeling is gericht op het
het stimuleren van
activiteiten op het gebied
van communicatie,
voorlichting en educatie
over ecologie.

Organisaties in
het bezit van
rechtspersoonlijk
heid.

Looptijd is 20042007. Aanvragen
kunnen vóór 1
januari, 1 mei of 1
september van elk
jaar worden
ingediend.

Per project bepaald.
Max. vergoeding
ligtTussen de 80 en
100% Minimaal
bedrag 500 euro aan
subsidie.

Subsidie
Communicatie en
Educatie Ecologie
Noord-Brabant

2)Landbouw, 3)Recreatie 4)Landschap,
6) Water
7) Reconstructie

Water
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

Herstel, aanleg en nazorg van kleine landschapselementen ,
biotoop verbeteringen, natuurbouw, inrichting voor
bedreigde dieren, landschapsonderhoud

Deze regeling is gericht op
behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur en
landschap in de provincie
Noord-Brabant.

Samenwerkingsv
erbanden van)
gemeenten,
recreatie/watersc
happen,
grondgebruikers,
stichtingen voor
landschapsbeheer
, agrariërs en
particulieren.

Uiterlijk 8 weken Afhankelijk van het
voor de aanvang doel/onderwerp
van de
activiteiten.
Looptijd
onbepaald.

Beleidsregel
Subsidie Natuur- en
Landschap NoordBrabant
Landschapselement
en, Natuurbouw en
Biotoopverbetering

2

Beheersubsidie, Landschapsubsidie, Inrichtingssubsidie,
Organisatiekosten Samenwerkingsverbanden

Ontwikkelen en in stand
houden van natuur op
landbouwgronden

Landbouwers

Aanvraag 2007 is Max 100% Elke
in november 2006 provincie heeft een
ingegaan
eigen subsidiepalfond

PSAN; Provinciale
Subsidieregeling
Agrarisch
Natuurbeheer

3

Beheersubsidie, Recreatiesubsidie, Landschapsubsidie,
Inrichtingssubsidie en subsidie Functieverandering

Bevorderen duurzame
instandhouding en
ontwikkeling van bos,
natuurterreinen en
landschappelijke elementen

Particulieren en
samenwerkingsv
erbanden van
beheerders

Aanvraag 2007 is De hoogte van de
in november 2006 subsidie wordt per
ingegaan
doelpakket bepaald.

PSN; Provinciale
Subsidieregeling
Natuurbeheer

4

1)Natuur
5)Bodem

Waterkwaliteit verbeteren

Provincies
beheren pot

2007-2013

ILG

5

Realiseren duurzame watervoorziening en waterkwaliteit,
inrichting waterlopen buitengebied, omgaan met wat
bebouwd gebied en optimaliseren waterhuishoudkundige
voorwaarden.

2)Landbouw, 3)Recreatie 4)Landschap,
6) Water
7) Reconstructie

Watersystemen een
Waterschappen
2007, doorlopend
geschikte basis vormen voor en overige
indienen
menselijk gebruik en
belanghebbenden
natuurlijke ontwikkelingen

Invulling nog niet
bekend

Per prioriteit
Beleidsregel water
verschillend, ook per 2007
prioriteit verschillende
plafonds

Landbouw
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

1

1)Natuur
5)Bodem

2

Economische vernieuwing, markt- productinnovatie,
realiseren provinciale doelstellingen, innovatie landbouw,
biologische landbouw

Stimuleren van innovatieve Samenwerkingen Tot 1 janauri
projecten in de landbouw en in de agrarische 2008, vier maal
biologische landbouw.
sector of gelieerd per jaar
aan de agrarische beoordeling.
sector.

3

Beroepsopleiding en voorlichting, Demonstratieprojecten,
Bedrijfsmodernisering, Samenwerking bij
innovatierprojecten, Draagvlak natuur, Ontwikkeling van
het landschap

De Regeling LNV-subsidies
is een nieuwe regeling,
waarin diverse
subsidieregelingen van LNV
zijn samengebracht. Alle
afzonderlijke regelingen
kennen specifieke
doelstellingen

2)Landbouw, 3)Recreatie 4)Landschap,
6) Water
7) Reconstructie

Realisatie EHS,
soortenbeschermign,
nationaal landschap en
beheer

Provincies
beheren pot

Landbouwondern
emingen en
samenwerkingsv
erbanden, agroMKBondernemingen,
stichtingen en
verenigingen,
gemeenten en
provincies (per
regeling
specifieke
doelgroep
afgebakend).

2007-2013

Subsidiabele
kosten
Invulling nog niet
bekend

Naam
ILG

Jaarlijks 360.000 euro LIB Landbouw
beschikbaar, voor
Innovatie Bureau
biologische landbouw Noord-Brabant
jaarlijks 140.000.
Subsidie max 50% van
de projectkosten.
Projectkosten;
meerkosten tov de
gangbare
bedrijfsvoering, na
aftrek van de
opbrengsten uit het
project.

Per regeling
Per onderdeel
gelden specifieke verschillend
openstellingsperio
des en
indieiningsproced
ures.

Regeling LNV
Subsidies

Arbeid en onderwijs
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

Zes; acties Actie A: focus op werklozen met een
achterstand. Actie B: reïntegratie van gedetineerden of
jongeren in jeugdinrichtingen. Actie C:
praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs
voorbereiden op functie op de reguliere of de
beschermde arbeidsmarkt, Actie D: vergroten van de
inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werkenden op
de arbeidsmarkt; Actie E: sociale innovatie.

Twee prioriteiten:, 1. Het
vergroten van het
arbeidsaanbod. 2. Het
vergroten van het
aanpassingsvermogen van
mens en organisatie.

Overheden,
samenwerkingsverban
den, UWV,
O&Ofondsen,
jeugdinrichten
ministeries justitie en
VWS

2

ICT, plattelandseconomie, kennis/innovatie,
internationalisering, knelpunten arbeidsmarkt,
toerisme/recreatie, ruimtegebruik voor economische
activiteit en mobiliteit.

Ondersteunen van
strategische en oriënterende
projecten in ZuidoostBrabant om de economie in
de regio structureel te
versterken.

Samenwerkingsverban Doorlopend,
den van gemeenten,
onbepaalde
ondernemingen in de looptijd
sectoren chemie,
bouwnijverheid,
zakelijke
dienstverlening,
distributie, metaal,
toerisme,
gezondheidszorg en op
het gebied van sport,
onderwijs en cultuur

De subsidie bedraagt
maxl 50% vd
projectkosten en maxl
45.000 euro

3

Kenniscirculatie en vernieuwing vorm en inhoud van
groene opleidingen, moet aansluiten bij LNV
programma 'Vitaal en Samen'.

Stimuleren van innovatie in
het onderwijs op het gebied
van landbouw en de
natuurlijke omgeving,
schakelfunctie onderwijs
(kenniscentra)

Agrarische
opleidingcentra,
scholengemeenschapp
en (met groen) en
Wageningen
Universiteit

Onbepaalde tijd,
aanvraag voor
2007 moet nog
bekend worden
gemaakt

Loonkosten max 50%, Regeling Innovatie
overige kosten max
Groen Onderwijs
75%, maximaal
(RIGO)
100.000 tot 300.000
euro

4

Educatie (aanbod onderwijs voorzieninge) en

Versterking van het aanbod Scholen, Instellingen
in de
in de sector onderwijs
onderwijsvoorzieningen in
Noord-Brabant en op ieders
mogelijkheden daar gebruik
van te maken.

Indienen voor 15
februari 2007.

Minimaal 10.000
euro, maximaal 50%

Actie B: mei
2007 (2007) of
oktober 2007
(2008); Actie C
jaarlijks in april,
Actie D; oktober
2007 voor 2008.
Voor A en C is
het nog onbekend

Per actie verschillend. ESF 2007-2013
Indienen na oproep,
cumulatie met
structuurfondsen niet
toegestaan

Regionaal
Actieprogramma
(REAP) (Zuidoost
Brabant

Beleidsregel
Sociale
Participatie 2007

Toerisme, recreatie en natuur
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroe
p

1

1)Natuur
2)Landbouw, Met name routestructuren
3)Recreatie
4)Landschap, 5)Bodem
6) Water 7) Reconstructie

Provincies
beheren pot

2

Recreatiesubsidie (alleen
in combinatie met
neheerssubsidie)

Algemeen: Bevorderen
duurzame instandhouding en
ontwikkeling van bos,
natuurterreinen en
landschappelijke elementen

3

Inbedding in ruimtelijke
plannen

4

Theater en muziek,
culturele vorming,
monumentenzorg

5

zorg en welzijn, natuur en Het VSBfonds verleent
milieu, kunst en cultuur financiële steun aan projecten
en sport en vrije tijd
van algemeen maatschappelijk
belang ter bevordering van een
evenwichtige samenleving,
liefst zo breed mogelijk

Looptijd indienen
2007-2013

Subsidiabele kosten

Naam

Invulling nog niet bekend

ILG

Particulieren, aanvraag 2007 is in november
overheden en 2006 ingegaan
samenwerking
sver-banden

max 100%

PSN; Provinciale
Subsidieregeling
Natuurbeheer

Stimuleren en faciliteren dat
cultuurhistorische aspecten
integraal en in een vroegtijdig
stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen
en richtinggevend zijn voor
ruimtelijke
transformatieopgaven

Overheden,
Looptijd tot 2008. Het is
instellingen en mogelijk viermaal per jaar
individuen
aanvragen in te dienen: 15
februari, 10 mei, 1 augustus, 15
oktober

De subsidie bedraagt max 75%
Reglement Projectsubsidies
v.d. projectkosten. Subsidie uit
Belvedere 2005-2008
andere bronnen is van invloed
beinvloedt de bijdrage.
Subsidieplafond lokale projecten;
700.000 euro voor
kennisprojecten 585.000 euro per
jaar.

Prins Bernhard Cultuurfondsen
verlenen bijdragen ten behoeve
van activiteiten op het gebied
van cultuur en natuurbehoud.

Rechtspersone Voor landelijke projectne bij de
n zonder
landelijk PBC, anders bij de
winstoogemer regionale PBC.
k

De omvang van de bijdragen en
Prins Bernhard Cultuurfonds
de wijze van financiering van de
projecten varieert al naar gelang
de omvang, aard en betekenis van
het project. De gemiddelde
bijdrage is 15.000 euro

Nonprofitinstelling
en, met name
verenigingen
en stichtingen.

Bijdrage wordt per project
bepaald. Geen projectkosten;
exploitatiekosten en kosten
verbonden aan normale
activiteiten van een organisatie

Aanvragen moeten worden
ingediend, ten minste 4
maanden voordat met het
project is begonnen

VSB fonds

Toerisme, recreatie en natuur
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

6

Onderdelen:
Instandhouden van kerken,
instandhouden molens.
Kennis en beleving van
cultuurhistorische waarden
- Argologische opgravingen

Instandhouden ruimtelijk Afhankelijk van soort ruimtelijk
erfgoed; kerken, molens
erfgoed
en kennis en beleving
cultuurhistorische waarde
en opgravingen

Looptijd kerken tot 1 januari 08.
Aanvragen indienen vóór 1 2007
maart. Voor cultuurhistorische
waarde en molens geldt een
onbepaalde looptijd en
indieningstermijn is voor cult.hist
waarde 1 maart/1 oktober en is
doorlopend voor molens.

Per aandachtgebied
verschillend, oa
Publiekrechtelijke
instellingen, nonprofitinstellingen,
gemeenten,
waterschappen.

Beleidsregel
instandhouding
ruimtelijk erfgoed

7

Kleine school projecten,
Scholing en
productontwikkeling,
Incidentiele activiteiten
amateurkunst

Bevorderen
cultuureducatie en
activiteiten m.b.t.
amateurkunst

Per deelproject verschillend ,
o.a.; scholen, samenwerkende
scholen, koepelorganisaties
amateurkunst

1 mei en 1 november

Maximaal 75%, maar
per

Beleidsregel
Cultuureducatie
en Amateurkunst

8

Basistaken musea,
Stimuleringsbudget musea en
Regionale geschiedbeoefening

Bestaat uit drie
onderdelen, zie
kernwoorden

Musea

Per groep verschillend, zie
beleidsregel zelf

Per groep verschillend Beleidsregel

9

cultuur educatie, kunst, cultureel steunen van educatieve
erfgoed
projecten op het gebied
van alle kunstdisciplines
en cultureel erfgoed.

10 toerisme/recreatie

ondersteunen van
strategische en
oriënterende projecten in
Zuidoost-Brabant om de
economie in de regio
structureel te versterken.

cultuurhistorie
2006

Scholen en culturele
Onbepaalde tijd, doorlopend
organisaties +evt in coombinatie indienen
met overige rechtspersonen

Maximaal 50% van de Regeling
projectkosten.
Cultuureducatie
Cumulatie met andere
cultuursubsidies is niet
toegestaan

Diverse
samenwerkingsverbanden van
gemeenten, ondernemingen in
verschillenden sectoren oa,
toerisme, gezondheidszorg en
op het gebied van sport,
onderwijs en cultuur

De subsidie bedraagt
maxl 50% vd
projectkosten en maxl
45.000 euro

Doorlopend, onbepaalde looptijd

Regionaal
Actieprogramma
(REAP) (Zuidoost
Brabant

Toerisme, recreatie en natuur
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd indienen

Subsidiabele kosten

Naam

11 Grensoverschrijdend werken oa
vervlechten aanbod,
productontwikkeling,
profielvormin en vermarkting,
arrangementen, versterken
cultuurtoerisme, meer
betrokkenheid toerisitische
bedrijven

Grensoverschrijdend
aan toerisme werken

Bedrijven/samenwerki
ngsverbanden actief in
recreatieve branche

12 Recreatie/toerisme met aandacht
voor cultureel erfgoed en
landschappelijke/cultuurhistorisch
e waarde

Het ANWB Fonds
steunt projecten en
initiatieven op het
gebied van recreatie,
toerisme, cultureel
erfgoed en verkeer en
vervoer.

Organisaties die zich
op non-profitbasis
inzetten

Op de aanvragen wordt zo'n 14
keer per jaar besloten. Criteria van
belang: breed publiek,
duurzaamheid, aantoonbaarbelang
voor ANWBleden en
toeristisch/recreatief karakter,
boven lokale uitstraling

De bijdrage varieert +- 500
euro tot 25.000 euro, emiddeld
5.000 euro. Bijdragen in natura
mogelijk, bv tekstborden en
informatiepanelen.Exploitatiek
osten worden niet tot de
projectkosten gerekend.

ANWB fonds

13 Bevordering toeristische
activiteiten

Diversificatie
plattelandseconomie

Invulling nog niet
bekend

2007-2013

Invulling nog niet bekend

POP 2

14 1)Natuur, 2)Landbouw,
3)Recreatie, 4)Landschap,
5)Bodem, 6) Water, 7)
Reconstructie

Metname
routestructuren

Provincies beheren pot vanaf 2007 in ILG

Invulling nog niet bekend

ILG

15 Toerisme/recreatie, kwaliteit en
innovatie

ontwikkeling van
innovatie,
professionalisering en
kwaliteit in de
toeristisch-recreatieve
sector.

Ondernemingen, nonprofitinstellingen en
publiekrechtelijke
instellingen, Projecten
moeten minstens
gericht zijn op een
branche of cluster van
bedrijven.

Maximaal 50% van de
projectkosten.

Beleidsregel
Subsidies SociaalEconomisch
Beleid NoordBrabant 20062007

ETS/Interreg IV

Behandeling van de aanvragen
vindt plaats in volgorde van
binnenkomst

Welzijn, zorg en sport
Kernwoorden

Doelstelling

1

Vernieuwing mbt tot; A Jeugdzorg en B overige
zorgvormen. o.a.: somatische gezondheidszorg, geestelijke
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg,
maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

Voor projecten die
vernieuwende
ontwikkelingen in de
zorg steunen of
vormgeven.

2

initiatieven op gebied maatschappelijk welzijn;
zorg;maatschappelijk werk, maatschappelijk advies en
informatie, vrijwillige hulp- en dienstverlening,
welzijnswerk/zorg voor ouderen, zorg voor alleenstaande
ouders, reclassering, jeugdwelzijnszorg

3

4

Doelgroep
Instellingen die zich
bezighouden met
gezondheidszorg,
ouderenzorg,
maatschappelijke hulpen dienstverlening

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

Aanvragen
moeten worden
ingediend vóór 15
maart of 15
september van elk
jaar, onbepaalde
looptijd

De subsidie wordt
voor max 2 jaar
verleend. In principe
alles om tot realisatie
te komen
subsididiabel. In 2007
is het subsidieplafond
330.852 euro

Beleidsregel
Projecten gericht
op Vernieuwing in
de Zorg NoordBrabant

Het doel van het Oranje Instellingen die actief
Fonds is het verlenen
zijn op het werkterrein
van financiële steun aan van het fonds.
groepen, organisaties en
initiatieven op het
gebied van
maatschappelijk welzijn

Aanvragen
moeten vóór de
start van een
activiteit worden
ingediend

De hoogte van de
bijdrage wordt per
project bepaald.

Oranje Fonds

zorg en welzijn, sport en vrije tijd

Het VSBfonds verleent
financiële steun aan
projecten van algemeen
maatschappelijk belang
ter bevordering van een
evenwichtige
samenleving, liefst zo
breed mogelijk

Non-profitinstellingen,
met name
verenigingen en
stichtingen.

Aanvragen
moeten worden
ingediend, ten
minste 4 maanden
voordat met het
project is
begonnen

Bijdrage wordt per
project bepaald. Geen
projectkosten;
exploitatiekosten en
kosten verbonden aan
normale activiteiten
van een organisatie

VSB fonds

Functiemenging, multifunctionele accomodaties, sociale
cohesie, bevorderen sociale bewustwording. Door het
bouwen van multifunctionele accommodaties.

3 Prioriteiten:
A.Verbeteren van de
leefbaarheid,
B. Stimuleren van de
vermaatschappelijking
van de zorg,
C. Bevorderen van
bewustwording en
participatie

Rechts- en natuurlijke
personen in
samenwerkingsverband,
zorginstellingen,
dorpswijkraden,
welzijn, vrijwilligers,
sociaal/culturele
instellingen etc

Stimuleringssubsi
die voor bouw,
orientatiesubsidie
voor onderzoek
vooraf. Aanvraag
in tranches, voor
17 april 2007

Oriëntatiesubsidie;
max 4000 per project,
Stimuleringsubsidies,
max 50.000-150.000,
afhankelijk aard en
combinatie, excl.
inrichtingskosten.

Combifonds 2007

Welzijn, zorg en sport
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

5

Projecten op het terrein van gezondheidsbevordering,
gezondheidsbescherming, gezondheidszorg,
maatschappelijke zorg en sport.

De regeling beschrijft de
algemene bepalingen
voor subsidieverlening
door het ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

Privaatrechtelijke
rechtspersonen met
volledige
rechtsbevoegdheid,
publiekrechtelijke
rechtspersonen of
natuurlijke personen.

Voor 1 oktober
voorafgaand aan
het jaar dat
werkzaamheden
worden
uitgevoerd

6

Sociaal beleid (multiculturele samenwerking, sport en
vrijwilligers)

Het doel van het
onderdeel Sociaal
Beleid is het bevorderen
van participatie van
burgers in NoordBrabant, het stimuleren
van sociale cohesie en
het voorkomen van
sociale uitsluiting en
achterstanden.

Instellingen en
organisaties in de
sectoren overheid,
onderwijs,
gezondheidszorg,
welzijn, cultuur, sport
of recreatie.

Voor 1 maart van maximaal 50%.
elk jaar.
Ondergrens van
10.000 en bovengrens
van 100.000 euro

Afhankelijk van
project, geen
algemene richtlijnen.

Naam
Subsidieregeling
VWS subsidies

Beleidsregel
Sociale
Participatie 2007

Sociaal beleid
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

Educatie (aanbod onderwijs
voorzieningen)

Versterking van het aanbod in de
onderwijsvoorzieningen in NoordBrabant en op ieders
mogelijkheden daar gebruik van te
maken.

Non-profitinstellingen en
Indienen voor 1
publiekrechtelijke instellingen. maart of 1
Provinciale steunfunctieoktober
instellingen mogen geen
aanvragen indienen

2

Sociaal beleid (multiculturele
samenwerking, sport en vrijwilligers)

Het doel van het onderdeel Sociaal
Beleid is het bevorderen van
participatie van burgers in NoordBrabant, het stimuleren van sociale
cohesie en het voorkomen van
sociale uitsluiting en achterstanden.

Instellingen en organisaties in
de sectoren overheid,
onderwijs, gezondheidszorg,
welzijn, cultuur, sport of
recreatie.

Voor 1 maart van maximaal 50%.
elk jaar.
Ondergrens van
10.000 en bovengrens
van 100.000 euro

Beleidsregel
Sociale
Participatie 2007

3

Ouderenbeleid

Ondersteuning projecten die
aansluiten bij het integraal
ouderenbeleid (A) en het specifieke
facetbeleid gericht op allochtone
ouderen, Kleurrijk Brabant
Verzilvert (B)

Lokale organisaties
zoals ouderenbonden en
welzijns-, zorg-, en culturele
instellingen voor zover
deze rechtspersoon zijn. Ook
B&W mogen aanvraag doen

Tot en met juni
2007

A; max. 30.000 euro,
voor B tussen 10.000
en 25.000 euro

Beleidsregel
Sociale
Participatie 2007

4

Functiemenging, multifunctionele
accomodaties, sociale cohesie,
bevorderen sociale bewustwording.
Door het bouwen van multifunctionele
accommodaties.

3 Prioriteiten:
A.Verbeteren
van de leefbaarheid,
B.
Stimuleren van de
vermaatschappelijking van de zorg,
C. Bevorderen van bewustwording
en participatie

Rechts- en natuurlijke
personen in samenwerkingsverband, zorginstellingen,
dorpswijkraden, welzijn,
vrijwilligers, sociaal/culturele
instellingen etc

Stimuleringssubsi
die voor bouw,
orientatiesubsidie
voor onderzoek
vooraf. Aanvraag
in tranches, voor
17 april 2007

Oriëntatiesubsidie;
max 4000 per project,
Stimuleringsubsidies,
max 50.000-150.000,
afhankelijk aard en
combinatie, excl.
inrichtingskosten.

Combifonds 2007

Maximaal 10.000
euro of maximaal
50%. Per Brabantse
regio wordt in 2007
maximaal 150.000
euro beschikbaar
gesteld.Reguliere
taken en onderzoek
zijn niet subsidiabel

Beleidsregel
Sociale
Participatie 2007

Sociaal beleid
Kernwoorden
5

versterking van leefbaarheid
- realiseren en
behouden van het voorzieningenniveau
bevorderen en stimuleren van burgerparticipatie

Doelstelling

-

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

Versterking leefbaarheid Gemeentes
in Brabant

Voor 1 juli 2007

Plafond 2007; 600.000 Beleidsregel
euro. Minimaal 3.000 Leefbaarheid 2007
en maximaal 40.000
Noord-Brabant
euro.Subsidiabel:
kosten opstart project,
haalbaarheidsoz,
proceskosten

6

sociaal-culturele activiteiten : dorpshuizen, sociaalcultureel werk met of zonder beroepskracht, buurtwerk/
educatiewerk, ouderen,, zelforganisaties, kinderopvang,
mentaliteitsgroepen en sportactiviteiten ter vergroting van
maatschappelijke participatie

Het doel van het Oranje Instellingen die actief
Fonds is het verlenen
zijn op het werkterrein
van financiële steun aan van het fonds.
groepen, organisaties en
initiatieven op het
gebied van
maatschappelijk welzijn

Aanvragen
moeten vóór de
start van een
activiteit worden
ingediend

De hoogte van de
bijdrage wordt per
project bepaald.

Oranje Fonds

7

zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur en
sport en vrije tijd

Het VSBfonds verleent
financiële steun aan
projecten van algemeen
maatschappelijk belang
ter bevordering van een
evenwichtige
samenleving, liefst zo
breed mogelijk

Aanvragen
moeten worden
ingediend, ten
minste 4 maanden
voordat met het
project is
begonnen

Bijdrage wordt per
project bepaald. Geen
projectkosten;
exploitatiekosten en
kosten verbonden aan
normale activiteiten
van een organisatie

VSB fonds

Non-profitinstellingen,
met name
verenigingen en
stichtingen.

Proces
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

Naam

1

innovatieve plannen, advies, nieuw product, nieuwe markt ondernemingen op het
of combi
platteland, inhuren van
extern advies

Ondernemingen op het December 2008,
platteland, muv
pot wel snel
primair agrarische
uitgeput
edetailhandelactiviteite
n

max 50%, minimaal
1000 en max 16.000
euro per aanvraag

Plattelands
AdviesRegeling

2

innovatieve plannen, investering, nieuwe markt of combi

ondernemingen op het
platteland, bijdrage in
investering nieuw
product/markt of combi

Ondernemingen op het December 2008,
platteland, muv
pot wel snel
primair agrarische
uitgeput
edetailhandelactiviteite
n

max 30%, min 200 en
max 45.000 euro

Plattelands
InvesteringsRegeli
ng

3

ondersteuning projecten om aantrekkelijke woon-, werken leefomgeving te behouden,

Versterking
economische positie
regio

Zuidoost Brabant

Doorlopend
contact opnemen
met het SRE

Diverse
mogelijkheden van
ondersteuning

Ontwikkelservice

4

versterking van leefbaarheid
- realiseren en
behouden van het voorzieningenniveau
bevorderen en stimuleren van burgerparticipatie

Versterking leefbaarheid Gemeentes
in Brabant

Voor 1 juli 2007

Plafond 2007; 600.000 Beleidsregel
euro. Minimaal 3.000 Leefbaarheid 2007
en maximaal 40.000
Noord-Brabant
euro.Subsidiabel:
kosten opstart project,
haalbaarheidsoz,
proceskosten

-

Overig
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

1

Zorgvuldig ruimtegebruik, leefbaarheid en wonen-zorgwelzijn, milieukwaliteit in de leefomgeving

Stimuleren van stedelijke
vernieuwing in de
provincie Noord-Brabant Gemeenten

Prioriteiten: A: Economie, focus op innovatie en
kenniseconomie, natuurlijke omgeving en mensen. B:
innovatie, milieu, toegankelijkheid en duurzame stedelijke
ontwikkeling. C; innovatie en risicopreventie

A; grensoverschrijdendeB; transnationale- en C;
interregionale
samenwerking

1)Natuur
5)Bodem

Duurzaam waterbeheer,
duurzame landbouw en
overige doelen

Beoordeling op
volgorde van
binnenkomst

Subsidiabele
kosten

Naam

De subsidie bedraagt
min. 50.000 en max.
450.000 euro, excl.
bodem- en
geluidbijdragen. Voor Investeringsbudget
Stedelijke
gemeenten alleen op
gemeentelijke tekorten Vernieuwing (ISV 2)

2
Afhankelijk van de
strand. Maar
grensoverschrijdend is
voorwaarde

2007-2013

p.m.ETS/Interreg IV,

3

2)Landbouw, 3)Recreatie 4)Landschap,
6) Water
7) Reconstructie

Invulling nog niet
Provincies beheren pot 2007-2013
bekend
Ondernemingen, non4
profitinstellingen en
publiekrechtelijke
Innovatie in producten en instellingen, Projecten Behandeling van de
moeten minstens gericht aanvragen vindt
kennis inzetten om de
innovatie, aansluiten bij het programma Pieken in de Delta , provincie internationaal zijn op een branche of plaats in volgorde Maximaal 50% van de
cluster van bedrijven. van binnenkomst projectkosten.
op de kaart te zetten
Actieprogramma Innovatie Noord-Brabant 2005-2010

ILG
Beleidsregel
Subsidies SociaalEconomisch Beleid
Noord-Brabant
2006-2007

Overig
Kernwoorden

Doelstelling

Doelgroep

Looptijd
indienen

Subsidiabele
kosten

innovatie, aansluiten bij het programma Pieken in de
Delta , Actieprogramma Innovatie Noord-Brabant 20052010

Innovatie in producten
en kennis inzetten om de
provincie internationaal
op de kaart te zetten

Ondernemingen, nonprofitinstellingen en
publiekrechtelijke
instellingen, Projecten
moeten minstens
gericht zijn op een
branche of cluster van
bedrijven.

Behandeling van
de aanvragen
vindt plaats in
volgorde van
binnenkomst

Maximaal 50% van de Beleidsregel
projectkosten.
Subsidies Sociaal-

6

1 Stedelijke economische omgeving. 2. Bevordering
bedrijvigheid. 3. Versterking van sociaal-economisch
potentieel.

Realiseren van
Eindhovens wijken;
duurzame ontwikkeling Stratum, Tongelre,
in Eindhoven
Centrum en Woensel
Verbeteren
vestigingsklimaat en
stimuleren bedrijvigheid
in samenhang met
bevorderen leefbaarheid,
veiligheid en sociale
samenhang staan
centraal

7

hergebruik stortplaatsen

stimuleren van
initiatieven die gericht
zijn op hergebruik van
stortplaatsen

5

Economisch
Beleid NoordBrabant 20062007

Regeling loopt tot Bijdrage wordt per
31 decemebr
project bepaald.
2008, indienen
kan doorlopend.

Eigenaren van gesloten Regeling loopt
of voormalige
t/m 31 dec 2007,
stortplaatsen
indienen in
tenders; open van
1 julitot 1 oktober
2007

Naam

Max. 40.000 euro,
eenmalig en wordt
bepaald door
hefboomwerking,
efficientie,
effectivieteit
uitvoering, dde ter
realiseren functie,
oppervlakte

EFRO Doelstelling
2 Enkelvoudig
Programmeringsd
ocument
Eindhoven STEWgebied 2000-2006

Beleidsregel
Subsidie
Stortplaatsen
Noord-Brabant

