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Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag gelezen voor het project Up North. Up North is een
interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen
experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit zijn jonge noordelijke cultuurmakers uit de disciplines
muziek, dans, poëzie, spoken word, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode en theater. U vraagt
€ 52.000,- aan voor uw project.
Wat is ons besluit?
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma We
the North. Uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. Daarom verlenen wij u een subsidie van € 52.000,voor uw project.
Het subsidiebedrag van € 52.000,- wordt 80% bevoorschot. Het overige deel van de subsidie ontvangt u bij de
vaststelling van de subsidie na afronding van het project. Het voorschot van € 41.600,- maken wij binnenkort
aan u over op bankrekeningnummer
t.n.v. Popfabryk Stichting Fries Productiehuis
Popcultuur onder vermelding van het documentnummer van deze brief“2021-106160”.
Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvraag.
2. Het project start per 1 januari 2022. / U realiseert het project voor 1 januari 2023.
3. Als er sprake is van een (substantiële) wijziging van, de inhoud, de omvang en/of voortgang van het
uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.
4. U heeft een inspanningsverplichting van een evenredige verdeling van deelname uit de drie
provincies.
5. U Verbindt partners met een representatieve vertegenwoordiging uit de drie provincies.
6. U legt de focus bij het profiel van de deelnemers op: de jonge talentvolle cultuurmaker in de
tussenfase tussen amateur en professional, makers met ambitie om stappen te maken richting
professionalisering.
7. U heeft specifieke aandacht voor de doelgroep alumni van de Academie voor Popcultuur en de
verschillende MBO en HBO opleidingen, de talentvolle autodidact wordt niet uitgesloten.
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8. U werkt aan de verdere verbinding/invlechting van Up North binnen Platform Popcultuur Noord
Nederland.
9. U realiseert een interdisciplinair laboratorium waaruit minimaal drie producties worden gerealiseerd
en per productie maken minimaal drie jonge cultuurmakers een onderdeel uit van de productie
10. Uw presentatieplekken van de producties zijn representatief verdeeld over de drie provincies en
kleinere podia in de provincies worden meer betrokken als speelplek.
11. Onze contactpersonen Joke Corporaal en Sietze Bandringa te informeren over / uit te nodigen voor
de door u georganiseerde activiteiten. Het uitvoeren van het plan heeft tevens tot doel informatie te
leveren voor de herijking van het landelijke culturele bestel, namelijk een netwerkorganisatie als
verantwoordelijke voor talentontwikkeling binnen de professionele kunst en landschap in de
regio/het noorden.
12. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder ‘verantwoording’ is opgenomen.
13. De resultaten moeten in digitaal toegankelijk format worden opgeleverd en voldoen aan alle WCAG
2.1 A en AA-richtlijnen. Kijk voor meer informatie op www.digitoegankelijk.nl.
U dient er rekening mee te houden dat bij een eventuele volgende aanvraag de subsidie lager of niet zal
worden verleend. De voortzetting van het programma We the North wordt elke beleidsperiode opnieuw
geëvalueerd. Wij adviseren u daarom geen langlopende financiële verplichtingen aan te gaan die verder reiken
dan de in deze beschikking aangegeven subsidieperiode.
Publiciteit
In de PR rondom uw activiteiten verzoeken wij u aan te geven dat deze mede mogelijk zijn gemaakt met behulp
van een subsidie vanuit het Programma We the North. Het logo kan desgewenst per mail worden geleverd;
Aanvraag 2023
Graag ontvangen wij uw aanvraag voor 2023 voor 1 november 2022.
Verantwoording
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 13 weken na voltooiing van het project, dus
uiterlijk31 maart 2023.
De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:
1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht
conform de verlening / de subsidieregeling en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn.
Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is
voldaan, kunnen wij de subsidieverlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en
uitbetaalde bedragen terugvorderen. Omwille van de maatregelen als gevolg van de coronacrisis zullen wij ten
aanzien van bovenstaande coulance betrachten in 2022.
Staatssteun
1. De aan u en de projectpartners te verstrekken 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 aanzien van de aan u te
verstrekken subsidie wordt toepassing gegeven aan de Verordening (EU) Nr. memo format staatssteun
advies.docx 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1;
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39;
hierna: AGVV). De te subsidiëren activiteit valt onder artikel 53 van de AGW: Steun voor cultuur en
instandhouding erfgoed.
2. Wij wijzen u er in dit verband nadrukkelijk op dat de subsidie slechts wordt verstrekt voor zover deze niet in
strijd is met hoofdstuk I en artikel 53 van de AGVV.
3. De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 53 van de AGVV. De provincie Groningen doet hiervan een
kennisgeving aan de Europese Commissie.
4. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGVV wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten
aanzien van een onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de

Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. U en de
projectpartners hebben verklaard dat hier geen sprake van is bij u.
5. Subsidie wordt niet verstrekt indien uw onderneming, of (een van de) ondernemingen van uw projectpartners,
wordt aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de
AGVV. U en de projectpartners hebben verklaard dat hier geen sprake van is bij u.
6. Indien al subsidie door een ander bestuursorgaan of door de Europese Commissie wordt verstrekt, de te
verstrekken subsidie zodanig wordt berekend dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan
volgens het Europees steunkader is toegestaan. Dit is in uw geval maximaal 80% van de subsidiabele kosten
zijn mits het steunbedrag onder € 2 miljoen blijft, conform artikel 53 lid 8 van de AGVV. De subsidiabele kosten
voor uw project bedragen € 109.000. De subsidie van de provincie Groningen ad € 52.000 betreft 47,7% van
deze subsidiabele kosten.
7. Indien u niet, niet tijdig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde verplichtingen kan voldoen, dient u
dit schriftelijk bij ons te melden.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018, en [naam regeling] van toepassing. De actuele
versie van deze laatste regeling vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure
‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
www.provinciegroningen.nl
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.rechtspraak.nl.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieteam, telefoonnummer 050 - 316 4700.
U kunt ons ook mailen via subsidies@provinciegroningen.nl of een brief sturen naar Provincie Groningen,
Subsidieteam, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Om u snel van dienst te kunnen zijn, raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project Up North.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

