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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.
1
Mijn project of evenement wordt uitgesteld, wat betekent dit voor mijn subsidie?
Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment, dit jaar of volgend
jaar, uit te voeren, meld dit ons dan met het meldingsformulier in het subsidieportaal. Heeft
u al kosten gemaakt of zijn er al verplichtingen aangegaan, dan hoeft u de subsidie voor die
kosten niet terug te betalen als de activiteit later alsnog plaatsvindt. U ontvangt van ons zo
snel mogelijk een reactie op uw melding.
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Mijn project of evenement op het gebied van Sport en Cultuur kan niet doorgaan
door de COVID-19 maatregelen. Wat gebeurt er met mijn subsidie?
Vanwege de COVID-19 situatie moeten veel evenementen of projecten worden afgelast of in
ieder geval worden aangepast. Voor die evenementen en activiteiten waaraan wij subsidie
hebben verleend, geldt dat de subsidie zal worden vastgesteld op basis van werkelijk
gemaakte kosten. U kunt daarvoor via het subsidieportaal een verzoek tot
subsidievaststelling indienen.
Uitzondering hierop zijn de subsidies tot € 125.000 waarbij in de subsidiebeschikking niet
om een financiële verantwoording is gevraagd. Voor deze subsidies geldt het volgende:
-

Als de subsidie al is vastgesteld dan komen we daar niet op terug en vorderen we
deze niet terug.
Als u voor deze subsidie nog een verzoek om vaststelling moet indienen, dan wordt
de subsidie op basis van uw verzoek vastgesteld op het verleende subsidiebedrag.

Voor alle subsidies (ook die tot € 125.000) vragen we u om aan te geven of u een uitkering
ontvangt van een evenementenverzekering. Een eventuele verzekeringsuitkering moet u
met ons verrekenen.

3
Wat gebeurt er met subsidies voor projecten in de regio’s, die onderdeel zijn van
het provinciale programma Gelderland Herdenkt; 75 jaar vrijheid?
Door de uitbraak van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen gaan veel activiteiten en
evenementen rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid niet door. De organisatoren,
die subsidie hebben gekregen van de gemeente die in hun regio centraal staat voor
Gelderland Herdenkt, kunnen met die gemeente contact opnemen over de gevolgen voor
hun subsidie. De provincie heeft de programmaperiode verlengd tot eind mei 2021. De
subsidiebudgetten die aan de regio’s beschikbaar zijn gesteld blijven ook in stand.
4
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 naar redelijkheid. Dit kan tot
aan het maximaal toegezegde bedrag. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht
om onnodige kosten te voorkomen. Ook wordt van u gevraagd aan te geven of u een
uitkering hebt ontvangen van een evenementenverzekering.
5
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.
6
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 naar 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.
7
Blijft het mogelijk om subsidies aan te vragen?
Het is nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Het opschorten van
regelingen is op dit moment nog niet van toepassing. Bij de uitvoering van projecten of
uitvoering moet u zich wel houden aan de COVID-maatregelen die op dat moment vanuit de
Rijksoverheid, uw gemeente of veiligheidsregio gelden. Het behandelen van de grote
hoeveelheid extra aanvragen voor COVID-subsidies vraagt wel veel van onze tijd en
capaciteit. Hierdoor kan het voorkomen dat wij de afhandelingstermijn van 13 weken niet
halen voor alle subsidieaanvragen. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.
8 Hoe verloopt de uitvoering van POP3- subsidies?
De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Loopt
uw project door de Coronacrisis vertraging op, dien dan een onderbouwd verzoek tot
looptijdverlening in via de webportal van het RVO. Zowel het RVO als provincie Gelderland
blijven telefonisch en per mail bereikbaar. De meeste werkzaamheden worden ook gewoon
uitgevoerd.
Hierna vindt u antwoorden op vragen die alleen over POP3 niet grondgebonden subsidies
gaan.
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Looptijd POP3-project
Mijn project loopt door de COVID-19 uitbraak vertraging op en moet verlengd worden.
De totale looptijd blijft binnen de drie jaar.
Verlenging van uw project is mogelijk. Dien hiervoor een wijzigingsverzoek in.
Mijn project loopt door de COVID-19 uitbraak vertraging op en moet verlengd worden.
De looptijd overschrijdt hiermee de drie jaar.
Dit is mogelijk. U dient hiervoor een wijzigingsverzoek in. In de herziene beschikking
nemen wij – naast de nieuwe einddatum – ook een nieuwe datum voor indienen
vaststellingsverzoek op.
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