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De deputatie
van de provincie Limburg
Gelet op de strategische doelstelling: verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de
landbouw in Limburg;
Gelet op de operationele doelstelling: ondersteunen van projecten/organisaties binnen de
beleidsdomeinen landbouw en plattelandsontwikkeling via gerichte subsidiëring;
Gelet op de actie 01 : financiële ondersteuning van organisaties actief in de land- en tuinbouw;
Gelet op de subsidieaanvraag van vzw pcfruit d.d. 2013-02-11 voor de toekenning van de
werkingstoelage en het betalen van een voorschot;
Gelet op het feit dat de documenten ter motivering van deze subsidieaanvraag nog moeten goedgekeurd
worden door de algemene vergadering en dat de documenten dan zullen toegezonden worden;
Ovenruegende dat de toetsing aan het provinciaal reglement betreffende de controle op de toekenning en

de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming zal gebeuren na ontvangst van de
goedgekeurde documenten;
Overuvegende dat vzw pcfruit als fruitteeltcluster instaat voor toegepast wetenschappelijk onderzoek,

proefluinwerking en voorlichting in gans Vlaanderen;
Gelet op het goedgekeurde budget 2013 waarbij op artikel 610 0022/640 25 'subsidie aan de vzw
pcfruit'een krediet van 480 420,00 euro is ingeschreven;
Gelet op de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Europese Commissie d.d. 15 december 2006
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging Verordening (EG) nr

70/2001;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2003-03-20 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies en op de reservevorming;
Gehoord het verslag van Marc Vandeput, lid van het college;

BESLUIT

Artikel I

Aan vzw pcfruit, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden wordt een werkingssubsidie toegekend van
480 420,00 euro, ten laste van artikel610 0022/640 25 van het provinciebudget 2013 onder het

voorvastleggingsnummer 1 300201 7.
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Bijlagen

2 Aan vzw pcfruit wordt een voorschot (50 % van de totale toelage) ten bedrage van
24O21O,OO euro betaald op bankrekening nummer BE94 7330 3450 1314'

Artikel

Artikel 3 De werkingssubsidie

moet aangewend worden om de algemene werkingskosten van de

vereniging te dekken.

het resterend saldo aanvragen voor 31 augustus 2013' Deze aanvraag
,' Artikef 4 De vzw pcfruitallemoet
nodige verantwoordingsstukken, nl'
moet vergezeld zijn van
- de resuttaatret<eninô, ãJO"f"ns en het veislag inzake beheer en financiële toestand van het
:

-

werkiaar 2012
jaarverslag 2012
een activiteitenverslag 2012
begroting 2013'

ofwel
de vzw pcfruit het werkingskrediet niet aanwendt zoals in arlikel 3 wordt bepaald
4 moeten zij de
in
artikel
vermeld
de
documenten
van
bijbrengen
g"u"n
het
gevolg
geen
indien zij
""n
teruig betalen ter waarde van het gedeelte dat niet verantwoord
.rËriOi" ñ"t.i¡ lefreei, îetzij gedeeltelij'k
kan worden.

Artikel 5 lndien

terugbetaling van de ontvangen subsidie is deze instelling ertoe
gemachtigde
àfgevaardigde van de provincie toe te staan ter plaatse de
gehouden elke daartoe
ãanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren.

Artikel 6 Op straffe van gehele

van dit besluit wordt toegestuurd aan de vzw pcfruit, Fruittuinweg 1, 3800 Sinlalle
belanghebbenden.
aan
en
Truiden

Artikel 7 Een afschrift

aanwezig:

Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig vandenhove,
lgor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, lnge Moors, leden;
Renata CamPs, Provinciegriffier

Hasselt d.d. 2013-02-28

De verslaggever,

get. lnge Moors

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

De provinciegriffier,

get. Renata Camps
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