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De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de uitvoering van 

activiteiten die verkeersveilig gedrag bevorderen, gericht op 

scholieren van een basisschool of van een school voor 

voortgezet onderwijs. De subsidie bedraagt 100% van de 
subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,- per aanvraag. Let 

op: de regeling is ten opzichte van voorgaande jaren op enkele 

punten gewijzigd.

De regeling is bedoeld voor gemeenten en andere 

publiekrechtelijke rechtspersonen, stichtingen en verenigingen. 

Het belangrijkste doel van de regeling is educatie en 

voorlichting ter bevordering van verkeersveilig gedrag van 

(middelbare) scholieren. Voor deze regeling is maximaal € 

900.000,- beschikbaar. De regeling is open vanaf 19 november 

2012.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 18 januari 2013 door ons zijn 
ontvangen. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? 

Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de regeling voor 

alle voorwaarden en criteria.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen, stichtingen en verenigingen.

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden. 

Lees deze goed door!

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

• Het project dient te zijn opgenomen in de Permanente 

Verkeerseducatie (PVE) Toolkit van het Kennisplatform 

Verkeer en Vervoer (KpVV) te vinden op de website 

http://pvetoolkit.kpvv.nl/

• Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-

Holland maar buiten de Stadsregio Amsterdam op of in 

de omgeving van een basisschool of een school voor 
voortgezet onderwijs. 

• Het project dient uiterlijk 1 juli 2014 te zijn afgerond. 

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

• Indien met de uitvoering van het project vóór 1 

augustus 2012 is begonnen. 

• Indien de subsidie minder dan € 5.000,- bedraagt. 

De subsidie kan niet meer bedragen dan 100% van de 

subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,- per 

aanvraag.

Aanpak

Deze regeling is een zogenaamde tenderregeling. Alle tijdig 

ingediende aanvragen worden gelijktijdig door ons beoordeeld 

op basis van een aantal rangschikkingscriteria. De hoogst 
scorende aanvragen zullen voor zover het subsidieplafond 

strekt, worden gehonoreerd. U moet een aanvraag tot subsidie 

schriftelijk indienen, door gebruik te maken van het 

aanvraagformulier van deze regeling (zie formulieren) en dit 

(volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen) op te sturen 

naar de provincie (zie contact/ indienadres). De regeling is open 

in de periode van 19 november 2012 tot en met 18 januari 

2013.
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Contact

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Directie SHV/ sector Subsidies/unit B

t.a.v. mevrouw E. Metselaar

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Wet- en regelgeving

Uitvoeringsregeling Subsidie BDU Gedragsbeïnvloeding 

Verkeersveiligheid Noord-Holland 2012

Formulier

Aanvraagformulier

Bijgewerkt

03-10-2013
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