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Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 4 december
2014, kenmerk 2015 / nr. 01, houdende nadere regels met betrekking tot de
openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van subsidieplafonds
(Openstellingsbesluit Waddenfonds 2015 / nr. 01).
Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,
gelet op artikel 1.8 van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014,
besluit het navolgende Openstellingsbesluit vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In dit Openstellingsbesluit wordt verstaan onder:
a.
b.

Jaarprogramma: het Jaarprogramma Waddenfonds 2014-2015;
subsidieverordening: de Subsidieverordening Waddenfonds 2014.

Artikel 1.2 Subsidieplafonds
Ten behoeve van de openstelling gelden de navolgende subsidieplafonds:
Titel 1: thema Natuur

€ 4.000.000,-

Titel 2: thema Water

€ 2.000.000,-

Titel 3: thema Duurzame havens

€ 2.000.000,-

Titel 4: thema Duurzame agrarische sector

€ 2.000.000,-

Titel 5: Budget lokale innovaties

€ 1.000.000,-

Artikel 1.3 Binnen welke periode kan subsidie worden aangevraagd?
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van dinsdag 3 februari 2015 tot en met
vrijdag 4 september 2015, 12:00 uur.
Artikel 1.4 Hoe worden de beschikbare middelen verdeeld?
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
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Artikel 1.5 Is er een financiële drempel om voor subsidie in aanmerking te komen?
1.
2.

Een project komt alleen voor subsidie in aanmerking als de subsidiabele
projectkosten ten minste € 200.000,- bedragen.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid komt een project ten laste van het
Budget Lokale Innovaties alleen voor subsidie in aanmerking als de subsidiabele
projectkosten ten minste € 10.000,-, maar minder dan € 200.000,- bedragen.

Artikel 1.6 Beoordelingskader
Een aanvraag wordt getoetst aan:
a.
b.

c.

het bepaalde in artikel 3.5 van de subsidieverordening;
het bepaalde in de hoofdstukken 5.2 tot en met 5.5 van de subsidieverordening,
voor zover de aanvraag wordt beoordeeld met toepassing van respectievelijk de
Algemene groepsvrijstellingsverordening, de MKB Landbouwvrijstellingsverordening
of de de-minimusregelgeving;
het betreffende specifieke beoordelingskader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van
dit Openstellingsbesluit.

Artikel 1.7 Hoogte van de subsidie
1.
2.

3.
4.

5.
6.

De basissubsidie voor activiteiten, die naar het oordeel van het dagelijks bestuur
geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, eerste lid, VWEU, bedraagt niet
meer dan 80% van de subsidiabele kosten.
In afwijking van het eerste lid bedraagt de basissubsidie voor activiteiten gericht op
cultuurhistorische elementen en infrastructurele voorzieningen, die naar het
oordeel van het dagelijks bestuur geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107,
eerste lid, VWEU, niet meer dan 30% van de subsidiabele kosten.
De subsidie voor activiteiten ten laste van het Budget Lokale Innovaties bedraagt
niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
Het subsidiepercentage als bedoeld in het eerste en tweede lid kan ten behoeve van
meervoudige doelrealisatie met ten hoogste 10 procentpunten worden verhoogd
indien:
a.
de aanvraag past binnen meerdere themalijnen waarvoor een
aanvraagperiode is opengesteld;
b.
meervoudige doelrealisatie niet reeds is vereist op grond van het
betreffende specifieke beoordelingskader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2;
en
c.
ten behoeve van meervoudige doelrealisatie ten minste 20% van de
projectbegroting primair gericht is op de betreffende themalijn.
De subsidie wordt berekend met toepassing van artikel 1.7 van dit
Openstellingsbesluit en de artikelen 1.9, 1.10 en hoofdstuk 5 van de
subsidieverordening.
Het subsidiepercentage of subsidiebedrag wordt naar beneden bijgesteld indien:
a.
er sprake is van overfinanciering;
b.
subsidie het tekort op de onrendabele top overstijgt.

Uitgegeven op 10 december 2014
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