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Op 24 januari 2019 hebben wij uw subsidieaanvraag inzake het Ruimtelijk Economische Programma (REP)
ontvangen en in behandeling genomen. Het betreft het project 'Cybersecurity Noord-Nederland'. Op basis van
een herziene staatssteunanalyse wordt in plaats van artikel 27 van de AGVV gebruik gemaakt van artikel 25
van de AGVV. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel staatsteun. Voor de volledigheid zijn ook de niet gewijzigde
onderdelen opgenomen in deze beschikking.
Ten aanzien van uw aanvraag heeft toetsing plaatsgevonden op de voorwaarden die gelden voor het REP. Wij
hebben besloten om u voor het project 'Cybersecurity Noord-Nederland' een subsidie te verlenen vanuit het
REP. Het project sluit aan bij de inhoud en hoofddoelstelling van dit programma en dan meer specifiek bij
opgave C (Versterken innovatief vermogen bedrijfsleven en arbeidsmarkt), programmalijnen 9 (MKB-algemeen)
en 10 (Arbeidspotentieel).
De toegekende subsidie voor dit project is eenmalig en bedraagt maximaal € 3.242.785, -. Dit is een bijdrage in
de totale geraamde subsidiabele projectkosten ad. € 6.627.668, - op basis van uw ingediende aanvraag met
begroting en projectplan. Het subsidiebedrag zal naar evenredigheid worden verlaagd indien de werkelijke
subsidiabele kosten lager worden vastgesteld dan de geraamde subsidiabele kosten.
Doel project
Kerndoel van het Programma Cybersecurity Noord-Nederland is het leveren van een bijdrage aan het realiseren
van de veilige digitalisering in kleine en grote organisaties. Voor veel (MKB) bedrijven ligt hier nog een grote
opgave. Daarom moet enerzijds het bewustzijn vergroot worden en moeten kennis en praktische oplossingen
ontwikkeld en beschikbaar komen. In het project wordt een ambitieus programma uitgerold waarbij o.a.
onderzoeksprojecten worden uitgevoerd waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid nauw
samenwerken aan het ontwikkelen en implementeren van cybersecurityoplossingen met als uiteindelijk doel de
Noord-Nederlandse samenleving beter te beschermen tegen cyberaanvallen.
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Voor de beschikbaar gestelde REP-bijdrage maakt het Uitvoeringskader REP-ZZL Groningen, dat op 10-122013 door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is vastgesteld, onlosmakelijk deel uit van deze
beschikking. Op twee punten wordt afgeweken van bovengenoemd kader:
1. Bevoorschotting
In afwijking van lid 6.2, 6.3 en 6.4 van het 'Uitvoeringskader REP-ZZL Groningen' zal aan u in het
volgende ritme worden bevoorschot: 30% van het toegekende subsidiebedrag bij aanvang van het
project, een tweede voorschot van 30% zal betaalbaar worden gesteld indien door u is aangetoond dat
20% van de subsidiabele kosten zijn gemaakt en betaald en tot slot een derde voorschot van 30% zal
betaalbaar worden gesteld indien door u is aangetoond dat 50% van de subsidiabele kosten zijn
gemaakt en betaald.
De aanvraag voor het tweede en derde voorschot dient vergezeld te gaan van een
accountantsverklaring conform het daartoe vastgestelde model.
2. In afwijking van artikel 5 lid 1.1b en lid 1.3 is en blijft elke individuele projectpartner verantwoordelijk
voor zijn eigen projectadministratie en -documentatie. Daarnaast dient elke projectpartner zijn
kostenverantwoording - bij het aanvragen van een tweede en derde voorschot en bij een verzoek tot
subsidievaststelling - te onderbouwen met een eigen separate accountantsverklaring.
Slechts de eindbegunstigde (de Rijksuniversiteit Groningen) is gemachtigd tot het aanvragen van
voorschotten en het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling. Uitbetalingen worden gedaan aan
de eindbegunstigde (rekeningnummer
).
Projectperiode
De einddatum van de projectperiode valt op dit moment samen met de einddatum van de uitvoeringsperiode
van het REP-programma. Indien de uitvoeringsperiode van het programma wordt verlengd is het mogelijk om
binnen de scope van de nieuwe programmaperiode verlenging aan te vragen. We zullen een eventueel verzoek
van uw kant met een positieve grondhouding behandelen.
Staatssteun
Het Programma Cybersecurity Noord-Nederland project omvat economische en niet-economische
werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande werkpakketten:
Typering
WP1: Coordinatie en Leerstoel & Coördinatie

Niet-economisch

Combinatie

821.622

561.622

Niet-economsich

1.600.285

1.600.285

Industrieel onderzoek

1.005.000

0

WP4: Automated Security Response

Experimentele Ontwikkeling

400.000

0

WP5: IoT Security Testlab

Experimentele Ontwikkeling

1.510.000

0

Combinatie

400.000

0

1.300.000

1.300.000

7.036.907

3.461.907

WP2: Recht en veilige digitale transformatie
WP3: Cybersecurity by design

WP6: Valorisatie van Resultaten
WP7: Weerbaarheidstoolbox

Niet-economsich
Totaal

Niet-economische activiteiten
Uit staatssteunoptiek kunnen deze activiteiten volledig (100%) worden gesubsidieerd uit publieke middelen en
deze subsidie bevat dan geen staatssteun.
Economische activiteiten
De economische activiteiten binnen uw aanvraag voldoen aan de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening
(AGVV). De subsidie wordt verleend op grond van artikel 25 AGVV "Steun voor onderzoeks- en
ontwikkelprojecten". Wij wijzen u erop dat er op grond van artikel 25 van de AGVV per activiteit, partner en
samenwerkingsvorm verschillende maximale steunpercentages van toepassing kunnen zijn die zijn gekoppeld
aan de artikelen van de AGVV. Bij de vaststelling van de subsidie zal per activiteit en per partner worden

beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. In bijlage 2 treft u de verdeling per projectpartner en de
maximale steunpercentages aan. Op het moment dat er bij de uitvoering van uw project ten opzichte van de
begroting wijzigingen zijn dan kan dat invloed hebben op de maximale steun die op grond van de AGVV
mogelijk is.
Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de
namen en toegekende subsidiebedragen per begunstigde uw naam en het toegekende subsidiebedrag melden aan de Europese Commissie en publiceren in een openbaar register.
Voorwaarden
Aan het verlenen van deze subsidie verbinden wij de volgende voorwaarden:
1. Het project dient te worden uitgevoerd conform de ingediende aanvraag. Wanneer dit niet het geval is
kan de subsidieverlening worden ingetrokken of door ons worden gewijzigd.
2. De gesubsidieerde activiteiten dienen uitgevoerd te zijn voor 31 december 202.
3. 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. 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; hierna:
AGVV). De te subsidiëren activiteiten vallen onder artikelen 25 (Steun voor onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten') van de AGVV.
4. 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 25 van de AGVV.
5. 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 heeft
verklaard dat hier geen sprake van is bij u en de projectpartners.
6. 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.
7. Investeringskosten die vallen onder artikel 25 van de AGVV (experimentele ontwikkeling) zijn
subsidiabel op basis van de afschrijvingskosten gedurende de looptijd van het project.
8. 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.
Wij verzoeken u in alle correspondentie naar aanleiding van dit besluit, het kenmerk, de genoemde projectnaam
en het projectnummer te vermelden, zoals genoemd in de aanhef van deze brief.
Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen. 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). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als
u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden
weggenomen. 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.
Tot slot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project.
BIJLAGEN:
 Algemene projectgegevens
 AGVV tabel

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

J. Hermse
Hoofd van de afdeling Economie, Cultuur en
Projectfinanciering

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage I: Subsidieverleningsbeschikking REP, projectnummer REP-29
Het project, omschreven in het subsidieaanvraagformulier met bijbehorende bijlagen, is ontvangen op 24 januari
2019. De ontvangstbevestiging is op 30 januari 2019 aan u verzonden. De verzenddatum van deze brief geldt
als startdatum van het project.
Projectperiode:
- Startdatum project
- Einddatum project

: 30-01-2019
: 31-12-2022

Kosten
De subsidiabele kosten (inclusief BTW) van het project zijn als volgt opgebouwd:
Machines en apparatuur (Qbit BV)
Loonkosten (incl. projectmanagement)
- RUG
- Hanzehogeschool
- Qbit BV
- TNO
Kosten derden (Qbit BV)
Promotie & publiciteit (Qbit BV)
Overige kosten
- valorisatie en disseminatie (RUG, Qbit, Hanze en TNO)
Totaal subsidiabel
Niet subsidiabel kosten (RUG en Hanzehogeschool)*
Totale projectkosten

500.000
2.051.668
946.000
2.055.000
420.000
75.000
180.000
400.000

6.627.668
409.239

7.036.907

*de kosten die door de Hzanehogeschool en de RUG naar verwachting gemaakt worden na 31-12-2022 zijn
vooralsnog niet subsidiabel gesteld. Indien de uitvoeringsperiode van het REP-programma wordt verlengd
mogen deze kosten, na verlenging van de projectperiode, alsnog als subsidiabele kosten worden opgevoerd.

Financiering
In de financiering van het subsidiabele deel van het project is als volgt voorzien:
Financiering
Totaal private bijdragen
- Qbit
- TNO
- matching derden
Totaal publieke bijdragen
- RuG
- Hanzehogeschool
Gevraagde REP-bijdrage
Totaal financiering project

[euro’s]
2.280.761

[%]
34 %
650.000
280.000
1.350.761

1.104.122

17 %
601.622
502.500

3.242.785
6.627.668

49 %
100 %

Bijlage 2: AGVV tabel, projectnummer REP-29
In artikel 25 van de AGVV zijn maximale staatssteunpercentages opgenomen voor verschillende typen
activiteiten. Omdat de steun op grond van artikel 25 van de AGW geoorloofd wordt verstrekt zijn deze
percentages van belang voor uw project. Op basis van uw aanvraag hebben wij hetgeen u heeft
aangegeven uitgewerkt in een tabel om aan te geven welke maximale steunpercentages per partner en
per activiteit van toepassing zijn. Per partner kan niet meer steun gegeven worden dan in de tabel
hieronder is aangegeven. Bij de vaststelling van de subsidie zal op basis van de gerealiseerde
kosten per type activiteit en per partner deze tabel nogmaals worden beoordeeld of is voldaan aan de
staatssteunregels
Overzicht economisch/niet-economisch:
Typering
WP1: Coordinatie en Leerstoel & Coördinatie

Nieteconomisch

Begunstigde

Combinatie

821.622

691.622

RUG

Niet-economsich

1.600.285

1.600.285

RUG

Industrieel
onderzoek

1.005.000

0

HG

WP4: Automated Security Response

Experimentele
Ontwikkeling

400.000

0

TNO

WP5: IoT Security Testlab

Experimentele
Ontwikkeling

1.510.000

0

Qbit

Combinatie

400.000

200.000

RUG/HG/TNO/
Qbit

Niet-economsich

1.300.000

1.300.000

Qbit

7.036.907

3.791.907

WP2: Recht en veilige digitale transformatie
WP3: Cybersecurity by design

WP6: Valorisatie van Resultaten
WP7: Weerbaarheidstoolbox
Totaal

Maximale steun onder de AGVV:
Maximale
steun %

1

RUG

Grote onderneming

€ 120.000

40%

Maximale steun
onder de AGVV
€ 48.000

1

Grote onderneming

€ 10.000

40%

€

Grote onderneming

€ 1.005.000

50%

€ 502.500

4

TNO
HanzeHogeschool
Groningen
TNO

Grote onderneming

€ 400.000

40%

€ 160.000

5

Qbit B.V.

Grote onderneming

€ 1.510.000

40%

€ 604.000

6

Alle partners

Grote onderneming

€ 200.000

40%

€

Werkpakket Partner

3

Type organisatie

Totaal

Kosten

€ 3. 245.000

4.000

80.000

€ 1.398.500

Maximale steun (economisch / niet-economisch) binnen het programma:
Partner

5, 6,7

Qbit B.V.

Grote onderneming

€ 2.910.000

€ 1.974.000

1, 2, 6

RUG

Grote onderneming

€ 2.501.907

€ 2.409.907

3, 6 HanzeHogeschool Groningen

Grote onderneming

€ 1.105.000

€

572.500

4, 6

Grote onderneming

€ 520.000

€

234.000

€ 7.036.907

€ 5.190.407

Totaal

TNO

Type organisatie

Kosten

Maximale steun

Werkpakket

