
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteria voor projectselectie en 

prioriteitstelling bij LSM-projecten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



N-LSM-2010-8 -  2 

1 Ontvankelijkheid 
 
- Projectlocatie/uitvoering/impact binnen de provincie Limburg; 
- Aansluiting van het project bij artikel 3 van de statuten van LSM (doel) nl.: 

bijzondere aandacht wordt gegeven aan projecten met een strategisch en provinciaal 
karakter die een hefboom vormen voor de provincie Limburg inzake tewerkstelling, 
mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele 
aangelegenheden. In het bijzonder zal LSM instaan voor: 
• de financiering van de door de Vlaamse Regering eerder geselecteerde STAP-

projecten (beslissingen Vlaamse Regering 19-7-2002, 8-7-2005, 24-3-2006) 
• de financiering van projecten die bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de 

provincie Limburg inzake mobiliteit, innovatie, wonen, zorg, wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden 

• de versterking van de euregionale samenwerking met de aangrenzende grens-
regio’s; 

- Aansluiting bij het beleidsplan van LSM en de selectie van de actielijnen door het 
Directiecomité. 
De acties en projecten die geselecteerd worden, kunnen geen vervangend karakter of 
doel hebben aan de gewone werking van de provincie. 

 
Het LSM-secretariaat engageert zich om inzake de ontvankelijkheid, via beslissing van 
het Directiecomité, de promotoren zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven. Van de 
promotoren wordt gevraagd bij ontvankelijkheid van een project, zo snel als mogelijk, 
voor wat betreft de voorziening van de eigen bijdrage, inschrijving in de meerjaren-
planning op te nemen. 
 
 

2 Projectselectiecriteria 
 

2.1 Volledigheid 

 
- de informatie is volledig (projectaanvraag, toelichting, onderbouwing, bijlagen); 
- de vereiste adviezen zijn aanwezig (zie verder bij aftoetsing provinciaal beleid). 
Voor de verzameling van de gegevens zal er door het secretariaat op worden toegezien 
dat de duur van behandeling van de projectaanvragen uniform en zo kort mogelijk is. 
 
2.2 Complementariteit en additionaliteit 

 
- project kadert in overheidsbeleid of staat er alleszins niet haaks op: de projecten 

dienen steeds in overeenstemming te zijn met het gevoerde of geplande provinciaal 
beleid in het betrokken actiedomein (aftoetsing door secretariaat via de bevoegde 
beleidsgedeputeerden); 

- project treedt niet in de plaats van een reguliere actie of van bestaande acties van 
andere promotoren (meerwaarde): werkingsprojecten kunnen slechts voor subsidië-
ring in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat op sluitende wijze wordt 
bewezen dat zij geen financiering inhouden van de normale, courante werkings-
activiteiten doch additioneel en vernieuwend zijn; 

- aantoonbare behoefte aan het project; 
- noodzakelijkheid van de ondersteuning (indien geen steun wordt toegekend, wordt 

het project niet gerealiseerd – later gerealiseerd – op kleinere schaal gerealiseerd – 
op andere wijze gerealiseerd). 
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2.3 Uitvoerbaarheid 

 
- deskundigheid van promotor om het project uit te voeren: financieel en inhoudelijk; 
- tijdig verkrijgen van vergunningen en eventuele andere randvoorwaarden; 
- de projecten dienen maximaal 1 jaar na de goedkeuring van het Directiecomité te 

kunnen worden opgestart. 
 
2.4 Financiering 

 
- de bedrijfsmatige haalbaarheid moet blijken uit het investeringsplan, de cashflow-

analyse en het budgetplan; 
- kostenefficiëntie: is de kostprijs redelijk in verhouding tot de objectieven en het ver-

wachte resultaat? 
- zijn alle reguliere subsidiemogelijkheden uitgeput? 
- is er een eigen bijdrage of een eigen vermogen gerelateerd aan het project? 
 
2.5 Resultaat 

 
- zijn de vooropgestelde doelstellingen en resultaten meetbaar? 
- is een projectcontinuïteit tijdens de uitvoering verzekerd? 
- is een projectcontinuïteit na de uitvoering verzekerd? 
 
 

3 Criteria voor prioriteitstelling 
 
- Publieke middelen worden prioritair aangewend voor publieke doelstellingen en bij 

voorkeur verstrekt aan publieke initiatiefnemers, m.a.w. het doel van het project 
draagt bij aan het publieke belang; 

 
- Prioriteit wordt gegeven aan projecten die voldoen aan volgende inhoudelijke 

selectiecriteria: 
• uitdagend en vernieuwend karakter 
• kritische massa 
• hefboomfunctie 
• (voor)beeldvorming 
 
De toetsing aan de inhoudelijke selectiecriteria gebeurt verder via de thema’s van het 
beleidsplan dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. 

 


