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Bijlage Do.

Onderw erp : verlening subsidie Hit the North 2022

Met belangstelling hebben wij uw subsidiesanvraag gelezen voor het project Hit the Morth. Hit the North is een

unieke interregionale samenwerking tussen popkoepelk, festival, podia en productishuizen uit de drie

MNoordelijke provincies, dat ak doel heeft om de talentontwikkeling van Noord Nederlands muziektslent te

s timuleren. Het Hit the North-programma i gericht op praktij ervaring voor aankomende talenten, in de vorm

van bootcamps, coaching en optredens op grotere podia. U waagt € 54.000- aan voor uw project

Wat is ons bes uit?

Wij hebben uw sanwvraag becordeeld aan de hand van de doelstellingen van het samenwerkingsprogrammaWe

the North. Uw sanvraag past binnen deze doek Ellingsen. Daarom verlenen wij u een subsidie van € 54.000 -

VOD Uw project.

Hets ubs idiebedrag van € 54.000,- wordt 20% bevoorschot. Het overige deel van de s ubs idie ontvangt u bij de

vas tstelling van de subsidie na afronding van het project. Hetvoorschotvan € 43.200 ,- mak en wij binnenk ort

2an u over op bankrek eningnummer
documentnummer van deze brief "2021-104454",

Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:

1. U besteedtde subsidie san de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvrasg.

2. Het project start per 1 januari 20227 U reslseert het project voor 1 januari 2022.

2. Ak erzprake & van een (substantigle) wiziging van, de inhoud, de omvang en/of voortgang van het

uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.

4. Uwverantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder verantwoording & opgenomen.

5. U heeft een ins panningsverplichting van een evenredige verdeling van deslname uit de drie

provincie.
€. Uwverbindt partners met een representatieve vertegenwoordiging uit de drie provincies.
7. Uorgansesrtdrie op mast gemaskte bootcamps, bestaande uit cefen- en opname faciliteiten,

des kundige begeleiding, educatieve sessies en peer to peer sessies.

2. Uorganiesrt een maandelijkse cosching door een profess ional, aangevuld met incidentele cluster

workshops .
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9. U biedt speelplekk en op de drie provinciale bevrijdingsfestivals en tijdens showcases efestival ESNS

10. U betrekt talentzn uit de urban en electronicscenes.

11. U werkt aan verdere verbinding/in-viechting van Hit the North binnen Platform Popoutuur Noord

Nederland.

12. De res ultaten moeten in digitaal toegankelifx format worden opgeleverd en voldoen san alle WCAG

2.1 A en AA richtlijnen. Kik voor meer informatie op wew. digit nkelijg.nl

Ul dient er rekening mee t& houden dat bij een eventuele volgende sanwraag de subs die lager of nist zal

worden verleend. De voortzetling van het programmaWe the North wordt elke beleids pericde opnieuw

geevalueerd. Wij adviseren u daarom geen langlopende financigle verplichtingsn aan te gaan die verder reiken

dan de indeze bes chikking sangegeven subsidiepericde.

Publiciteit

In de PR rondom uw activiteiten verzoek en wij u 8an te geven dat deze meds mogelijk zijn gemaskt met behulp
van een subs ide vanuit het Programma We the North. Het logo kan desgewenst per mail worden geleverd,

Aanvrasg X23

Graag ontvangen wij uw aanvraag voor 20232 voor 1 november 2022.

Verantwoording
Ce subs die stellen wij definitiefvast nadat wij van u een sanvwraag voor het vaststellen van de subsidie hebben

ontvangen. Dit verzoek tot ves telling ontvangen wij uiterlik 13 weken na voltooiing van het project, dus uiterlijk
21 maart 2022.

Ce sanvraag om vasts i=lling bevat de volgende informatie:

1. Een inhoudelifk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subs idie 5 verleend zijn verricht

conform de verlening / des ubs idieregeling en dat & voldaan aan de verplichtingen die aan de s ubsidie

verbonden zijn.
2. [Daarnaast bevat de eindverantwoording een financigle verantwoording waarin de rele uitgaven en

inkomsten van activiteiten zijn opgenomean. U zet hierkbij de realisatie van uitgaven en inkomsten

{inclusiefbijdragen van derden en eigen bijdrage) af tegen de cpgenomen begrote bedragen conform

uw subsidiesanvraag.

Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of ak niet of niet geheel san de subsidievoorwaarden i

voldaan, kunnen wij de subs idieverlening intrek ken of de subs idie op een lager bedrag vaststellen en

uitbetaalde bedragen terugvorderen. Omwille van de maatregelenak gevolg van de coronacrisis zullen wij ten

aanzien van bovenstaande coulance betrachten in 2022.

Stastssteun

1. De aan u en de projectpartners te verstrekk en subsidie merken wij aan als staatssteun in de zin van artikel

107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Ten sanzien van de aan ute

verstre ken subs idie wordt toepas sing gegeven aan de Verordening (EU) Nr. 8511/2014 van de Commissie van

17 juni 2014 wasarbi bepaalde categoriegn steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de

interne markt verenigbaar worden verklaard (FREL 2014, L187; laatstelifk gewijzigd bij Verordening (EU)
20211237 van de Commis sie van 23 juli 2021 {FPBEU 2021, L 270/39; hierna: AGVVY). De te subsidiéren

activiteit valt onder artik & 53 van de AGW: Steun voor cultuur en instandhouding erfgoed.
2. Wijwizen u er in dit verband nadrukk eli op dat de s ubsidie slechts wordt verstrekt voor zover deze niet in

strijd 5 met hoofdsuk | en artikel 52 van deAG.

2. De subsidie wordt vers trekt op grond van artikel 52 van de AGW. De provincie Groningen dost hiervan een

kenni geving aan de Europes e Commies ie.

4. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van deAGVV wordt betaling van subs idie uitges loten indien ten

aanzien van een onderneming een bevel tot terugvordering uits tat ingeveolge een esrder bes luit van de

Commis sie waarbij de s teun onrechtmasatig en onverenigbaar met de interne markt & verklaard. UJ en de

projectpartners hebben verk laard dat hier geensprake van is bij u.

5. Subs idie wordt niet vers trekt indien uw onderneming, of {en van de) ondernemingen van uw projectpartners
wordt sangemerkt ak een onderneming in moeilijkheden, ak bedosld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de

AGWVY. U en de projectpartners hebben verklaard dat hier geenspraxevan i bij u.



g. Indien alsubsidie door een ander bes tuursorgaan of door de Europese Commissie wordt vers trekt, de te

verstrekk en subsidie zodanig wordt berekend dat het totale bedrag san subs idies niet meer bedraagtdan

volgens het Eurcpees steunkader is toegestaan. Ditis in uw geval maximasal 20% van de subsidisbele kosten

zijn mits het steunbedrag onder € 2 milioen blijft, conform artikel 52 lid 8 van de AGW. De subs idisbele kosten

voor uw project bedragen € 208.500. De subsidie van de provincie Groningen ad € 54.000 bereft259% van

deze subsidiabele kosten.

7. Indien u niet, niet tidig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kan voldoen, dient u

dits chriftelijk bij ons te melden.

Welke wet- en regelgeving is van toepass ing?

Crp dit besluit zin de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening s ubsidies provincie Groningen 2017,

de FProcedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing. De actusle versie van deze |aatste

regeling vindt u op onze websitewww .provinciegroningen.nl.

Bent u het niet eens met dit beslut?

Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van

deze brief een bezwsaarschriftin t= dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure

‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de webs ite van de provincie Groningen
WWW Dr ovinciegroningen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit bes luit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om

voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van esn voorlopige voorziening vindt u op

www rechispraak. nl

Ak u overwesgt een bezwaars chrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons cpnemen?

Miss chien kunnen bezw aren door een toelichting worden weggenomen.

Heeft u nog vragen?

Cm u snel van diens tte kunnen zijn, raden wij aanom bovenstaand doss iernummer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de utvoering van uw project Hit the North.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, VOOIZ itter.

, secretaris.


