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Coronaondersteuning Provincie Gelderland 
 
 
Provincie Gelderland 2021 
Op de website van de Provincie Gelderland is een centrale pagina ingericht over 
corona gerelateerde ontwikkelingen. Met verwijzing naar maatregelen, subsidies 
(o.a. Smart Overbruggingsplan MKB) en de impactmonitor. 
 
SMART Overbruggingsplan MKB  
De COVID-19 crisis raakt ook mkb-ondernemingen. Om deze crisis te overbruggen, 
in de mkb-onderneming aan de slag gaan met het vernieuwen en het 
toekomstbestendig maken van de organisatie en de competenties en talenten van de 
medewerkers verder te ontplooien is er een mogelijkheid om subsidie aan te vragen 
via het Overbruggingsplan MKB (vanaf 3 mei 2021 aan te vragen). 
 
Impact coronavirus  
De provincie Gelderland brengt de economische effecten van corona nader in beeld 
via een impactmonitor COVID-19. Incl. beschrijving relevante ontwikkelingen van 
specifieke sectoren zoals vrijetijd, binnensteden, cultuur, arbeidsmarkt en verkeer en 
vervoer.  
 
Financiële regelingen/overbrugging COVID-19 
Op het vlak van verschillende economische thema’s zijn financiële regelingen 
beschikbaar gesteld. In het kader van de overbrugging is op een factsheet 
inzichtelijk gemaakt hoe support is gegeven aan cultuur en erfgoed, toerisme & 
recreatie, economie/ arbeidsmarkt, maakindustrie, openbaar vervoer en 
bestuurskracht. Een budget van 50 miljoen euro is ingezet op: 

 Ruimte in evenementensubsidies 
 Ondersteuning economische projecten 
 Boost Vitale industrie Voucher (inzet industrieteams) 
 Eénmalige ophoging egalisatiereserve (gelimiteerd verschuiven subsidies naar  

2021) 
 Topfonds Gelderland (herinvesteren bestaande middelen) 
 Versterking cultuur en erfgoed 
 Ondersteuning toerisme en recreatie (o.a. via vouchers, marketing,  

verduurzaming) 
 Arbeidsmarkt (van werk naar werk en behoud van stages en leerbanen) 
 Inzet op steun van OV 
 Behoud van vitaliteit binnensteden en dorpskernen 
 Leefbaarheid (ondersteunen gemeenschapsvoorzieningen) 
 Sportevenementen (perspectief bieden aan organisatoren van evenementen) 

Oprichting ‘Het Perspectieffonds Gelderland’ 
Dit fonds is opgericht t.b.v. van het investeren in energietransitie, klimaatadaptatie 
en de stikstofproblematiek. Doel is om samen met bedrijven, beleggers en andere 
overheden grote maatschappelijke projecten van de grond krijgen die niet door de 
markt alleen gerealiseerd kunnen worden. Omvang van het fonds bedraagt €200 
miljoen. Verwacht wordt dat door dit fonds mede-investeerders tussen de €400 
miljoen & €1 miljard gaan investeren in Gelderland. 
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https://www.gelderland.nl/COVID-19
https://www.gelderland.nl/COVID-19/Subsidies
https://www.gelderland.nl/Subsidies/SMART-Overbruggingsplan-MKB
https://impactmonitor.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/COVID-19/DOC_Factsheet_COVID-19_Overbrugging_februari_2021.pdf
https://archief05.archiefweb.eu/archives/archiefweb/https:/www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Perspectieffonds-200-miljoen-voor-grote-maatschappelijke-opgaven
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