Veel gestelde vragen COVID-19 & Subsidies
Subsidieregels zijn normaal gesproken strikt: als een project, activiteit of evenement niet
doorgaat, heeft de aanvrager niet voldaan aan de verplichting en dus geen recht op subsidie.
Maar door de COVID-19-uitbraak is er sprake van een bijzondere situatie. Het wegvallen van de
toegezegde financiële bijdrage van de provincie kan initiatiefnemers in de problemen brengen.
Als provincie vinden wij dat initiatiefnemers hier niet de dupe van mogen worden. In dit
overzicht van veel gestelde vragen kunt u lezen hoe wij met uw subsidie in relatie tot de COVID-19
maatregelen omgaan en wat we van u nodig hebben.

Mijn project of evenement wordt uitgesteld, wat betekent dit voor mijn subsidie?
Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment in dit jaar uit te
voeren, meld dit ons dan met het meldingsformulier in het subsidieportaal. Het aanpassen van
uw activiteit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van de kosten die al zijn gemaakt of de
verplichtingen die al waren aangegaan. U ontvangt van ons zo snel mogelijk een reactie op uw
melding.
Mijn project of evenement kan niet doorgaan door de COVID-19 maatregelen. Wat
gebeurt er met mijn subsidie?
Tot 1 juni zijn evenementen en activiteiten afgelast. Voor die evenementen en activiteiten waar
wij subsidie aan geven, blijft de subsidie in stand ook al gaat de activiteit niet door. Meld de
gewijzigde situatie voor uw evenement of project altijd via het meldingsformulier in het
subsidieportaal. U ontvangt daarna zo snel mogelijk een reactie op uw melding.
In overleg met de aanvragers bekijken we of er een andere invulling mogelijk is voor de
subsidie. Dit is maatwerk. Met organisatoren van evenementen die subsidie hebben
ontvangen, wordt contact opgenomen om de afhandeling of wijziging van de subsidie in goede
banen te leiden.

Wat gebeurt er met de subsidie voor projecten rond het herdenken en vieren van 75 jaar
vrijheid?

Door de uitbraak van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen gaan de komende maanden
activiteiten en evenementen rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid niet door.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten om organisatoren tegemoet te komen
door de subsidieregels te versoepelen. Dat betekent dat de verleende subsidies voor afgelaste
evenementen die onderdeel zijn van het programma Gelderland Herdenkt beschikbaar
blijven. Daarnaast verlengen we de subsidieperiode van Gelderland Herdenkt tot 31 mei 2021,
waardoor evenementen kunnen worden uitgesteld, met behoud van subsidie.
Kan ik mijn subsidie laten vaststellen als niet alle activiteiten door de COVID-19
maatregelen zijn doorgegaan?

In het subsidieportaal kunt u een verzoek tot vaststelling indienen. Geef daarbij duidelijk aan
wat er niet is doorgegaan en welke voorbereidingskosten u toch heeft moeten maken. De
kosten die voor subsidie in aanmerking komen, subsidiëren wij in alle redelijkheid. Dit kan tot
aan het maximaal toegezegde bedrag. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om
onnodige kosten te voorkomen.
Mijn project loopt uit door de COVID-19 maatregelen. Wat moet ik doen?
In het subsidieportaal kunt u via het meldingsformulier aangeven dat u de projectduur van uw
project wilt verlengen. Wij zullen uw subsidiebeschikking daarop aanpassen.

De COVID-19 maatregelen hebben gevolgen voor de uitvoering van mijn structurele
subsidie-activiteiten
Meld ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële
gevolgen daarvan zijn voor de jaarsubsidie. Wij bekijken in alle redelijkheid wat de eventuele
gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn. Gebruik hiervoor het meldingsformulier in het
subsidieportaal. Als u uitstel nodig heeft voor het indienen van uw verantwoording over het
jaar 2019, kunt u dit ook via het meldingsformulier aan ons laten weten.
Blijft het mogelijk om subsidies aan te vragen?
Onze dienstverlening voor het aanvragen van subsidies blijft zoals u het gewend bent. Het is
dus nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Opschorten van regelingen is
op dit moment nog niet van toepassing.
Voor POP3 worden door RVO landelijke richtlijnen/oplossingen ontwikkeld voor deze crisis.
Opschorten van regelingen is voor POP3 vooralsnog niet van toepassing.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen of wat er in uw situatie van toepassing is? Stel uw vraag aan het
provincieloket, telefonisch via 026 359 99 99 of via het contactformulier.
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