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Bijlage i

Onderwerp : Beschikking project "C yvbe=secunty Noord-Nederland® (REP -

29)

GeachteINE

Op24januan 2015 hebben wij uw subsidieaanvraag nzake het Ruimtelijk Economizche Programma (REP)

ontvangen en in behandeling genomen. Het betreft ha pmject "Cybersecurity Noord-Nederland’.

Ten aanzien van uw aanvraag heeft toetzing plaatsgeronden op de voorwaarden die gelden voor het REP. Wj
hebben besloten om u voor het project "Cybersecunty Noord-Nederdand® een subsidie te verlenen vanuit het

REP. Het project sluit aan bij de inhoud en hoofddelstelling van dit programma en dan meer sped fiek bij

opgave C (Versterken innovatiefvermogen bednjileven en arbeidsm arkt), program malijnen 9 (M KB-algemesn)
en 10 (Arbeidspotentieel).

De toegekende subsidie voor dit project i= eenmalig en bedraagt maximaal € 3.242.785,-. Dit is een bijdrage in

de totale geraamde subsidiabele pmjectkosten ad. €6.627.668- op basis van uwingediende aanwvraag met

begroting en projectplan. Het subsidiebedrag zal naarevenredigheid worden verlaagd indien de werkelike
subsidiabele kosten lager worden vastgesteld dan de geraamde subsidiabe le kosten.

Doel project
Kemdoel van het Programma Cybersecurity Moord-Mederland is het leveren van een bijdrage aan het realeeren

van de veilige digitalisering in kleine en grote organisaties. Voor veel (MKB) bedrijven ligt hier nog een grote

opgave. Daarom moet enerzijds het bewustzijn vergmot worden en moeten kennis en praktische oplossingen
ontwikkeld en beschikbaar kemen. In het project wordt een ambitieus programma uitgerold waarbij 0.3.

onderzoe ksprojecten worden uitgevoerd waarin bedriven, kennisinstellingen en de overheid nauw

samensverken aan het ontwakkelen en im plementeren van cybesecuntyoploszingen met als uiteindelijk doe! de

MNoord-Nederdandsze samenleving beterte beschemen tegen cyberaanvallen.

Voorwaarden REP

Voor de beschikbaar gestelde REP -bijdrage maakt het Uivoeringskader REP-Z2 Groningen, dat op 10-12-

2013 door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is vastgesteld, onlosmakelijk deel uit van deze

beschikking. Op twee punten wordt afgeve ken van bovengencemd kader,

1. Beworschotting
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
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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

gem aakt en betaald.

De aanvraag voor het teeede en derde voorschot dient verge zeld te gaan van een

accountantsverklarng conform het daartoe vastgestelde model

In afedjking van artikel 3 lid 1.1b en lid 1.3 & en blijft elke individuele projectpartner verantwoordelijk
voor zijn eigen projectadministratie en -documentate. Daarnaast dient elke projectpartner zijn
kostenverantwoording - bij het aanvragen van een tweede en derde voorschot en bij een verzoek tot

su beidievaststelling - te onderbouwen met een eigen separate accountantsverklaring.
slechtsde 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 (rekeningnr.

Projectperode
De einddatum van de projectpericde valt op dit moment samen met de einddatum van de utvoeringsperiode
van het REPprogramma. Indien de uitvoeringspericdevan het programma wordt verlengd is het mogelijk om

binnen de scope van de nieuwe programm aperiode verknging aan te vragen. We zullen een eventueel verzoek
van uwkant met een positieve grondhouding behandelken.

Staatssteun: aanvullende voorwaarden

1. De aan u, als dusterorganizatie, te verstrekken subsidie merken wij, voor zover het economische

activiteiten betreft, aan als staatssteun in de ainvan artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende

de werking van de Europese Unie. Ten aanzien van deaan u te verstrekken subsidie wordt toepassing
gegeven aan de Verordening (EU) Nr. 6531/2014 van deCommissie van 17 juni 2014 waarbi] bepaalde

categorieen steun op grond van de adikelen 107 en108& van het Verdrag met de inteme markt

verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 1237/1; hierna: AGW). De te subsidieren aciviteit valt

onderarikel 27 van de AGW. “Steun voor innovatiedusters'

Wi wijzen u erin dit verband nadrukkelijk op dat de subsidie slechtz wordt verstrekt voor zover deze

Conform artikel 1, vierde lid, onder a, van deAVwordt betaling van subsidie uitge=sloten indienten

aanzien van uwonderneming een bevel tot terugvordenng uitstaat ingevolge een eerder besluit van de

Comm issie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaarmet de inteme markt is verklaard.

Subsidie wordt niet verstrekt indien uwonderneming wordt aangemerkt als een onderneming in

moeilikheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGW.

Conform artikel & van de AGW zal, indien ter za&ke van de te subsidieren adiviteiten reeds door een

ander bestuursargaan ofdoor de Europese Com missie steun is verstrekt, de hoogte van de subsidie

zZondanig worden aange past dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de

AGW iz toegestaan.

Vemlichtingen op grond van artikel © van de AGWzullen worden nagelee fd.

Toegang tot de panden, faciliteiten en activiiteten van het duster staat open voor meerdere gebrukers
en wordt op transparante en niet-disciminerende basis verleend. Ondememingen die ten minste 10 %

van de investeringskosten van het innovatieclusterhebben ge finandcerd, kunnen preferente toegang

krijgen op gunstigere voorwaarden. Om overcompensaie te vermijden, is deze toegang evenredig aan

de bidrage van de ocndememing in de investeringzskosten en worden deze voorwaarden publiek
beschikbaar gesteld.
De vergoedingen die voor het gebruik van de faciteiten van het duster en voor deelname aan de

activiteiten van het cluster worden berekend, stemmen overseen met de marktprjs ofweerspiegelen de

kosten daarvan.

Steun voor het het innovatiecluster wordt uitsluitend verleend aan de rechtspersoon die het

innovatiecluster opereert (de Rijksuniversiteit Groningen).

Binnenkort nemen vi contact met u op om een afepraak te maken vooreen eerste gesprek. In dit gesprek
Zullen wij de ze beschikking en de bijpehorende verplichtingen nader toelichten.



Wi verzoeken u in alle correspondentie naar aanleding van dit besluit, het kenmerk, de genocemde propctnaam
en het projecdtnummer te vermelden, zoals gencemd inde aanhefvan deze brief

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat demogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum an

deze briefeen bezwaarschritt in te dienen. M eer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar

maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(ween provinciegm ning en.nl). Als u overweegt een bezwaarschnt in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als

u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uwbe 2waren door een toelichting van ons worden

weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrit schon de werking van dit besluit niet op. U kunt daanoor

een verzoek om vooriepige voorziening indienen. Meerinform atie over het vragen van een vooriopige
voorziening vindt u op wean rechizspraak. nl.

Tot =lot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project.

BIJLAGEN:

% Projectgegevens
¥ Uitvoenngskader REP-ZZL Groningen

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

Hoofd van de afdeling Economie, Cultuur en

Projectfinancienng

Deze briefis eleMronisch aangemaakt en daarom nig ondertekend.



Bijlage |: Subsidieverleningsbeschikking REP, projectnummer REP-29

Het project, omschreven in het subsidieaanvraag formulier met bijbehorende bijlagen, is ontvangen op 24januari
20159. De ontvangstbevestiging i= op 30 januan 2019 aan u verzonden. De verzenddatum van deze brief geldt
als startdatum van het project.

Projectperiode:
- Startdatum project 30401-2019
- Einddatum project 3112-2022

Kosten

De subsidiabele kosten (inclusief BTW) van het project zijn als volgt op geboud:

Machines en apparstuur 500.000

Loorkosten (incl. projectmanagement) BYrE.173

2372.178

1.005.000

1.875.000

420.000

Kosten derden 72.000

Promotie & publiciteit 180.000

[Crver ige kosten 02 250|
- ontwikkekostEn opleidingsn 20.000
-

meetings en disseminatie 14.280

Totaal subsidiabel 6.627.668

Miet subsidiabel kosten® 409238

Totale projectkosten 7.036.807

"de kosten die naar verwachting gemaakt worden na 3 1-12-2082 zijn vooraisnog niet subsidisbel gesteld.
Indizn de witvoeningspeniode van het REP-programma wordt werlengd mogen deze kosEn, na werkenging
van de projectpenicds, alsnoeg sls subsdisbels kosen worden opgevosnd,

Financiering

In de financiering van het subsidiabele deel van het project is als volgt voorzien:

Financiering [eur's] [#4]
Totaal private bijdragen 2.280.781 24%

- 850.000

220.000

1.350.781

Totaal publieke bidragen 1.104.122 17 %

801.822

502.500

Gevraagde REP-bijdrage 3.242785 49 3%

Totaal financiering project 6.627.668 100 5%


