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Voorwaarden voor subsidieverlening door het PUG 

1. Het te subsidiëren project, de activiteit of de publicatie dient een wetenschappelijk of 
cultureel karakter te hebben en gerelateerd te zijn aan het behoud van cultureel 
erfgoed van de stad of provincie Utrecht. 

 
2. Het te subsidiëren project, de activiteit of de publicatie moet leiden tot een 

herkenbaar concreet resultaat dat publiek toegankelijk is. 
 

3. Een subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een heldere motivatie, een 
gespecificeerd overzicht van inkomsten en uitgaven en van een overzicht van 
fondsen die zijn aangeschreven. 

 
4. Een aanvraag dient te worden verzonden aan info@pugutrecht.nl 

 
5. Bij subsidiering gaat het PUG er van uit dat naamsvermelding van het PUG 

plaatsvindt in de publicatie cq. de aan het project of de activiteit verbonden 
publieksuitingen. 

 
6. De concrete realisatie van het in de aanvraag beschreven eindprodukt is voorwaarde 

voor het door het PUG betaalbaar stellen van de toegezegde subsidie. Het PUG gaat 
alleen tot uitbetaling over indien zij zowel een bewijs van de gemaakte kosten heeft 
ontvangen als dat zij in staat is gesteld kennis te nemen van het concrete (eind-) 
produkt. Bij subsidiering van een uitgave van boek of brochure ontvangt het PUG ter 
bewijs een presentexemplaar. 

 
7. Het PUG reserveert het toegezegde subsidiebedrag tot 2 jaar na datum van haar 

toezegging. Op dat moment vervalt de toekenning. Voor subsidiering is dan een 
nieuwe aanvraag nodig, die de procedure opnieuw doorloopt. 

 
8. Het aanvragen van subsidie staat open voor individuen, al dan niet leden van het 

PUG, en voor rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen. 
 

9. Een aanvraag door een overheidsinstantie of een aanvraag ten behoeve van de 
publicatie van een proefschrift komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 
De directie van het PUG beoordeelt de ingediende aanvraag. 

 
Zo snel mogelijk na de vergadering ontvangt de indiener een bericht van de PUG-directie 
met haar subsidiebesluit. Over de overwegingen die tot besluitvorming hebben geleid wordt 
niet gecorrespondeerd en niet in discussie gegaan. 

 


