
Vaststelling Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector

Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 mei 2020, kenmerk 5.9/2020001140, team Cultuur,

Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidie-

regeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 29 mei 2020 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 28 mei 2020

Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht.

b. Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017.

c. De-minimis verordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1).

d. De-minimis verklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de

twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de

e. De-minimisverordening of andere De-minimisverordeningen heeft ontvangen.

f. Drentse toeristische ondernemingen: fysiek in Drenthe gevestigde ondernemingen die vallen

onder de in bijlage I genoemde SBI-codes (2008 versie 2018):

• 55.1 Hotels en dergelijke

• 55.10 Hotels en dergelijke

• 55.10.1 Hotel-restaurants

• 55.10.2 Hotels (geen hotelrestaurants), pensions en conferentieoorden

• 55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

• 55.20 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

• 55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

• 55.20.2 Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

• 55.3 Kampeerterreinen

56.10 Restaurants, cafetaria’s en dergelijke en ijssalons
• 56.30 Cafe’s  
• 93.2 Overige recreatie

• 93.21 Pret- en themaparken; kermisattracties

• 93.21.1 Pret- en themaparken

• 93.29 Overige recreatie (rest)

• 93.29.1 Jachthavens

• 93.29.9 Overige recreatie (rest, geen jachthavens)
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Artikel 2 Doel
De subsidie heeft tot doel Drentse toeristische ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten

van hun onderneming aan de anderhalve-meter-economie.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor:

a. materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;

b. kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen

vanwege COVID-19.

 

Artikel 4: Niet subsidiabele kosten
Werkzaamheden die door de ondernemer of medewerkers in dienst van de onderneming worden uit-

gevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19 zijn niet subsidiabel.

 

Artikel 5 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse toeristische ondernemingen.

 

Artikel 6 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.

2. Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 

Artikel 7 Aanvraag
Een aanvraag wordt ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld web portal dat bereikbaar is

via www.snn.nl.

Daarnaast moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

a. een sluitende begroting of offerte van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet

zijn gemaakt of betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;

b. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud;

c. een ingevulde de-minimisverklaring.

 

Artikel 8 Toetsingscriteria
Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

a. de activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-

richtlijnen, zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

op het moment van aanvragen;

b. de kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:

a. de activiteiten financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19

en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen;

b. de kosten zijn gemaakt voor 6 mei 2020.

 

Artikel 10 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum

van € 1.000,-- en een maximum van € 2.500,-- per aanvraag waarbij de onderneming zorg draagt

voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

2. Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.
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Artikel 11 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen,

het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen

vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 12 Subsidievaststelling
De subsidie wordt op grond van artikel 3.5, eerste lid, onder a, van de Asv bij verlening direct vastgesteld.

 

Artikel 13 Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,--.

 

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

a. de activiteiten moeten zijn afgerond voor het einde van de looptijd van de regeling.

 

Artikel 15 Staatssteun
Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing

van de De-minimisverordening
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