Regeling Gelderse thematische verhaallijnen

Paragraaf 7.16 Gelderse thematische verhaallijnen
Artikel 7.16.1 Subsidiabele activiteiten
1. Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor een
publieksactiviteit over de Gelderse thematische verhaallijnen.
2. Tot de thematische verhaallijnen behoren in ieder geval:
a. Prehistorie;
b. Romeinen;
c. Koninklijk;
d. Kastelen, buitenplaatsen en Landgoederen;
e. Hanzesteden;
f. 80 jarige oorlog;
g. Gelderse Gouden Eeuw;
h. Nieuwe Hollandse Waterlinie;
i. Herinneringstoerisme;
j. Menselijke migratie of
k. “Mens, natuur en klimaat” in het licht van historie en actualiteit.
Artikel 7.16.2 Publieksactiviteit
De subsidie wordt verstrekt als de publieksactiviteit bestaat uit:
a. het presenteren van collecties;
b. het houden van een tentoonstelling;
c. het uitvoeren van educatieve activiteiten;
d. het uitvoeren van een interactief programma, of
e. het presenteren van een digitaal beeld.
Artikel 7.16.3 Aanvraag
Onverminderd artikel 1.2.3 worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:
a. een door de deelnemende organisaties ondertekend document waarin zij verklaren de
publieksactiviteit uit te gaan voeren;
b. een onderbouwing waaruit blijkt dat de publieksactiviteit past binnen de Gelderse
thematische verhaallijnen;
c. inzicht in de wijze waarop:
1. het publieksbereik en de toegankelijkheid is of zal worden onderzocht;
2. invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen de deelnemende organisaties en
3. de met de publieksactiviteit verkregen kennis en ervaring zal worden geborgd en gedeeld
met andere aanvragers van een subsidie voor een publieksactiviteit.
Artikel 7.16.4 Aanvrager
Subsidie wordt verstrekt aan:
a. een museum dat is geregistreerd in het Museumregister of lid is van de coöperatie Erfgoed
Gelderland, of
b. een organisatie werkzaam in de horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of
verblijfsrecreatie.
Artikel 7.16.5 Weigeringsgronden
1. Een aanvrager kan maximaal eenmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen.
2. De subsidie wordt niet verstrekt als de activiteit niet wordt georganiseerd door tenminste
twee musea en één organisatie uit de organisatie werkzaam in de horeca, dagrecreatie,
evenementenbranche of verblijfsrecreatie.
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Als de publieksactiviteit betrekking heeft op een andere thematische verhaallijn, wordt de
subsidie niet verstrekt, tenzij de publieksactiviteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
aantoonbaar bijdraagt aan de identiteitsvorming van een deel van Gelderland en daarmee
specifiek is voor dat gebied.

Artikel 7.16.6 Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de kosten met een maximum van € 100.000.
Artikel 7.16.7 Verplichtingen
1. De publieksactiviteit wordt binnen 27 maanden na de datum van het indienen van de
aanvraag gerealiseerd.
2. De subsidieontvanger is verplicht om de kennis en de ervaring die met gesubsidieerde
activiteit is opgedaan tot één jaar na afloop van de subsidiabele activiteit te delen met andere
aanvragers van een subsidie voor een publieksactiviteit.
Artikel 7.16.8 Communautair toetsingskader
Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 53 van
de Algemene groepsvrijstellingsverordening.
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