
               Ondernemingsnummer 0806.608.349

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
- -

vragen naar / e-mail telefoonnummer Datum
Vera Boesmans of vboesmans@limburg.be 011 23 70 17

Betreft: Project ****

Geachte ****,

Uw projectaanvraag “***” werd besproken in het Directiecomité van LSM in vergadering 
van dag maand jaar.

Het project werd  goedgekeurd op basis van het dossier ingediend dag maand jaar   voor 
een maximale LSM subsidie van  ****  euro op een totale kostprijs van  ****  euro.  De 
goedkeuring werd verleend onder de voorwaarde dat met betrekking tot  de return voor 
LSM  minimaal de door u voorgestelde return wordt gerealiseerd en dat daarnaast verdere 
afspraken worden gemaakt met de bevoegde beleidsgedeputeerde in casu ****. Graag ont-
vingen wij van u schriftelijke terugkoppeling over het resultaat van deze  afspraken.

Na ontvangst van een bewijs dat het project heeft plaatsgevonden zal de helft van de toege-
kende subsidie worden uitbetaald. Na ontvangst van een bewijs van uwentwege dat de in 
het dossier voorgestelde return werd gerealiseerd en na bevestiging door de bevoegde be-
leidsgedeputeerde dat de eventuele additioneel gemaakte  afspraken mbt de return voor 
LSM werden gerealiseerd, zal de tweede helft van de toegekende subsidie worden uitbe-
taald.

Aan dit dossier werd het projectnummer **** toegekend; dit nummer moet worden ver-
meld bij elke correspondentie in verband met het project.



Wij vestigen er uw aandacht op dat;
-  de verantwoordelijkheid  voor de concrete uitwerking van het project en voor de aan-
wending van de ontvangen financiële middelen bij de projectindiener ligt
- een aparte projectadministratie moet gevoerd worden en dat alle administratieve en finan-
ciële bewijsstukken steeds moeten beschikbaar zijn, teneinde een financiële controle toe te 
laten (bijhouden van de bewijsstukken volgens de van kracht zijnde boekhoudwetgeving)
- de projectindiener in elke publicatie (analoog en digitaal) mbt het project door haar uitge-
geven of in haar opdracht gepubliceerd, de steun van LSM - provinciebestuur  moet ver-
melden
-  indien inhoudelijke wijzigingen aan het project worden overwogen, deze voorafgaand 
aan het directiecomité moeten worden voorgelegd

Wij wensen u alvast alle succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,

Steve Stevaert Marc Vandeput
Voorzitter directiecomité Ondervoorzitter directiecomité


