
Subsidieregeling COVID-19 - Ondersteuningsmaatregelen 
voor ondernemers en organisaties 

 

Wie kan subsidie aanvragen? 
Deze subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, 
erfgoed, recreatie en toerisme. Subsidie kan worden aangevraagd door in de provincie Gelderland 
gevestigde ondernemingen in de sectoren: 

1. Horeca; 
2. Dagrecreatie; 
3. Evenementenbranche 
4. Verblijfsrecreatie 

In aanmerking komen onder andere musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, 
evenementen-organisaties, campings en kermissen.  

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd en hoeveel? 
Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

1. Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie 
aan te passen 

Op basis van een (kort) projectplan dient te worden aangegeven op welke wijze reguliere 
activiteiten worden uitgebreid of gewijzigd en/of welke nieuwe activiteiten worden ontwikkeld én 
uitgevoerd. Het vaste subsidiebedrag voor dit onderdeel bedraagt € 3.500,-  

2. Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de 
anderhalve-metersamenleving 

Op basis van een kostenoverzicht dient te worden aangegeven welke kosten na 15 maart 2020 zijn 
gemaakt, of binnen zes maanden na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening zijn afgerond. 
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,-.  

Ondernemingen kunnen voor zowel het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën als het uitvoeren van 
maatregelen subsidie aanvragen. De maximale subsidie per onderneming bedraagt € 8.500,- . 

Waar en hoe kan subsidie worden aangevraagd? 
De subsidie kan vanaf dinsdag 4 augustus worden aangevraagd via het provinciale subsidieportaal 
(https://www.gelderland.nl/subsidieportaal). Om in te kunnen loggen is een DigiD, eHerkenning of 
eIDAS inlogmiddel nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Gelderland: 
https://www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies#ondersteuningsmaatregelen  

Gezien de grote belangstelling is het advies om z.s.m. na openstelling van de regeling een aanvraag 
in te dienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.  
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