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Bijlage oll

Cnderw erp : Bes chikk ing voor het project "investerings project FD CA
Flagship op Chemiepark Delfzijl”

GeachteIN

Cp juli 2021 hebben wij uw subs idieaanvraag ontvangen voor uw project “investeringsproject FOCA Flagship

op Chemiepark Delfzijl”. De provincie Groningen verleent u in het kader van het Nationaal Programma

Groningen, eens ubsidie voor dit project. Uw project heeft betrekking op de bouw en exploitatie van de FD CA
viaggenschip fabriek op het Chemiepark in Delfzijl. Dit project draagt bij aan de ontw kk eling van een duurzame

k unsts tofs eten in deregio.

Wat is ons bes uit?

De fotale begrote kosten van uw project bedragen|Crb= & van door u verstrek te gegevens

hebben wij de voor investerings steun voor het project in Deliijl in sanmerking komende kosten vastgesteld op
€ 895.200.3000. Wij verlensn u een incidentele subsidie op grond van artikel £23, lid 3, onder d van de Algemene
wet bestuurs recht van 20% van dek os =n met een maximum van € 7.500.000- voor uw project. Dit project
wordt (mede) mogelik gemaskt door het Nationaal Programma Groningen. Dit programma ondersteunt

initiatieven die een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor eke Groninger.

Bevoors chotting
Een werk voors chot van 20% van de verleende s ubsidie ad € 22580.000 - kan worden sangevraagd wanneer de

financial close i sangetoond.

Opbasi van tussentijdse - door ons goedgekeurde - rapportage(s) omirent de voortgang van het project kunt u

bevoorschotting sanvwragen op basis van gemaskte en betaalde kosten.

Hets ubs idiebedrag van € 7.200.000 - kan tot maximaal 20% worden bevoorschot. Het laatste deel van de

s ubsidie ontvangt u bij de vaststelling van de subside na afronding van het project.

De voorschotten worden uitbetaald op bankrekeningnummer TTT
Renswable Polymers BY onder vermelding van “investerings project FO CA Flags hip op Chemiepark Delfzijl”.

De startdstum van het project 5 1 oktober 2021.

Cp deze subsidiever ening zijn voorw aarden en verplichtingsn van toepassing.
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Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1.

2.

nb

UU besteedt de subs idie aan de uitvoering van uw project zoak beschreven in uw aanvrasg.

Ce financiering van het gehele project dient santoonbasr zeker te zijn gesteld (financial close) binnen

uiterlix © maanden na afgifte van de verleningsbeschikk ing. Indien u niet binnen de gestelde termijn
santoont dat de financiering zeker is ges teld, kan des ubs idieverlening worden ingetrokken op grond van

artical 4:48, eerste lid, onder b, Algemene wet bestuursrecht.

Het projects tart uiterlijk een half jaar na datum van de verlenings bes chikking.
UU reals eert het project voor 31 maart 2024.

Ul doet onmiddellijx schrifteljk melding bij Gedeputeerde Statenak er sprake & van een (substantiele)

wiZiging van de inhoud, de financign, de omy ang en'of voortgang van het uw project dan wel wigigingsn in

de jurideche organiatiestructuur van de onderneming.
UU werantwoordt de vitvoering van het project zoak hierna onder het kopje voortgangsrapportage en

verantwoording is opgenomen.

Er zijn verplichtingen m.b.t publicaties en berichtgeving van toepass ing. £ie hierna onder het kopje

publiciteit en de meeges tuurde bijlage communicatishandreiking NFG.

Stastssteun

1.

2

10.

11.

12.

13.

Cette verstrekken subsidie merken wij aan als staatssteun inde zin van artikel 107 van het Verdrag
betreffende dewerking van de Europese Unie.

Ten sanzien van deze subsidie wordt toepas sing gegeven san de Verordening (EU) Mr. 8551/2014 van de

Commiss ie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categoriegn steun op grond van de artikelen 107 en 1028 van

het Verdrag met de interne markt verenigbaasr worden verklaard (FEEU 2014, L 187/71), Iaatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commis sie van 23 juli 2021 (PREU 2021, L 27029; hierna:

AGW).
Ce subsidie wordt verstrekt conform de algemene en procedurele bepalingsn in Hoofdstuk | en | en artikel

14 "Hegionale Investeringssteun” uit Hoofdstuk Ill van de AGW.

Subs idiepercentage het maximale subsidiepercentage voor een middelgrote onderneming & 20% Dit

betekent dat op grond van deAGde steunintens teit voor uw onderneming maximasal 20% bedraagt
Subsidiabele kosten: Overeenkomstig artikel 14 van de AGVVY zijn de in aanmerking komende k osten voor

uw s ubsidie de kosten van investeringen in materigle en immaterigle activa en'of de geraamde loonkos ten

die voortvloeien uit banencreatie door e=n initigle investering, berek end over een pericde van twee jaar.
Steunintensiteit: De steunintensiteit aan uw onderneming bedraagt maximaal € 7.200.000 - [maximaal 20%

van de kosten) o.g.v. AGVY artikel 14 lid 12 en de regionale steunkaart. Het subsidiepercentage van 20%

valt binnen de toegestane normen van artikel 14 van de AGW.

KEennisgeving aan Europes e Commies ie: De subs idie wordt verstrektop grond van de AGWartikel 14. De

prowincie Groningen doet hisrvan esn kennisgeving aan de Europese Commiss ie.

Verplichtingendatum: Overesnkomstig artic el © van deAGVV wordt s ubsidie alleen verstrek t wanneer op

het moment van indiening van de aanvwraag (9juli 2021) = nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de

activiteiten waarvoor subsidie is aangevwaagd.
Financigle moeilik heden: 5 ubsidie wordt niet verstrekt indien uw onderneming wordt aangemerkt ak een

cnderneming in moeilijkheden, sls bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van deAGW. U heeft hiertoe

een verklaring ondertekend waaruit ligt dat uw onderneming niet in financiéle moeilijkheden vers esrt ak

bedoeld inartikel 1, vierde lid, onder c, van de AGW.

Bevel tot terugvordering: Uit de door u getekende verklaring niet in financieéle moeilijkheden bligt dat er

geen bevel tot terugvordering van onterecht ontvangen Ewopese subs idie tegen u uitstast.

Andere subsidies: Indien ter zake van de te subsidigren adctiviteiten cok door een ander bestuwrsorgaan of

door de Europese Commissie steun is verstrekt (of zal worden verstrekt), dientu ons hiervan inkennis te

stellen en wordt de hoogte van de subs idie zodanig sangepast dat het totale bedrag san subs dies nist

mee bedraagt dan volgens deAGVY ik toegestaan. Op grond van de AGVY, artikel 8 zal worden bepaald
in hoeverede cumulatie van subsidies & toegestaan.

Instandhoudings verplichting: Er geldt een instandhoudings plicht van 2 jaar na voltooiing van uw project. U

doet onmiddellijk schriftelik e melding san Gedeputesrde Staten van ek voornemen om van het project deel

uitmakendes bedrijffs gebouwen ofduurzame bedrijfsuitrusting af te stoten of buiten gebruik te s &=llen. Bij het

niet voldoen aan de instandhoudingsplicht kan de subsidiev as tstelling worden ingetrokk en of ten nadele van

u worden gewigzigd overeenk omstig artikel 4:49 van de Awb

Verplastsing: Er geldt een verplichting dat de begunstigde in de twee jsar voor de steunsanwaag geen

ver plasts ing heeft uitgevoerd naar de vestiging waar de initigle investering waarvoor steun wordt gewraagd,

[[N]



zal plaatsvinden, en hij zegt toe dat niet = zullen doen in de twee jaarna de voltooiing van de initigle

inv es tering waarvoor steun wordt gevraagd.

Welke overig wet- en regelgeving is van toepassing?

Cp dit besluit zijn verder de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subs idies provincie Groningen
2017 en de Procedweregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepas sing. U kunt de actuelle versies

van dere regelingen vinden op onze website www provinciegroningen.nl.

Pukbliciteit

In alle publicaties en berichtgeving over het project (bijvoorbeeld persberichten, brieven, website, social media,

advertenties, flyers en uitnodigingen) wordt u verzocht te vermelden dat het project meds mogelik gemaskt
wordt door Nationaal Programma Groningen. Het logo van het Nationaal Programma Groningen i te vinden op

https Awww nationaal ammagroningen nlidownloads | Jie verder ook de bijlage bij deze verlening met de

communicatishandreik ing van het NPG.

Caarnaaststellen wij het op prig als u bij publicitei rondom uw activiteiten het logo van de provincie Groningen

gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelif is gemasakt door een bijdrage van de provincie

Groningen. Het logo van de provincie Groningen i te vinden opwww provinciegroningen.nldogo of kunnen wij u

per mail toesturen.

Voortgangs rapportages
Gedurende de uitvoering van het projects tuurt u halfjaarlijgs een voortgangsrapportage. In de

voortgangsrapportages beschrijft u de inhoudelike en financiéle voortgang van het project.
Uw eers te voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 januari 2022.

We zullen hiervoor het NPG rapportage format beschikbaar stellen en verzoeken u deze in te vullen. Aanvullend

ontvangen wij graag, op het moment dat het actueel is, input c.g. besldmateriaal om te gebruiken voor

communicatiedoeleinden.

Verantwoording
Ce subs idie stellen wij definitief vast, nadat wij van u en aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben

ontvangen. Dit verzoek tot vas & telling ontvangen wij uiterlik 13 weken na voltoocien van het project. Dat is

uiter lijk 20 juni 2024.

Ce aanvraag om vasts telling bevat de volgende informatie:

1. Een inhoudslif verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waasrvoor de subsidie B verleend zijn vemricht

conform de verlening en dat iB voldaan aan de verplichtingen die aan des ubs idie verbonden zijn.
2. Eenfinancigle verantwoording waarin de rele uifgaven en ink omsten van activiteiten zijn opgenomen.

Ut zet hierbij de reals stie van uitgaven en inkomsten {inclu ief bijdragen van derden en eigen bijdrage)

aftegen de cpgenomen begrote bedragen conform uw subsidiesanwraag.
2. Een controleverklaring van een Regiteraccountant of een Accountants-Administratieconsulent die i

ingeschreven in het register van de Nederlands & Orde van Accountants-Administratieconsulenten over

het financies| verslag.
4. U dient ten minste & jaar nadat de vaststelling van de subs idie onherrcepelijk is geworden, haar

administratie ten aanzien van de kosten van de uitvoer ing van het project te bewaren en toegankelijg te

houden.

Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of ak niet of niet geheel san desubsidievoorwaarden is

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

uitbetaslde bedragen terugvorderen.

Als uit de financigle verantwoording blijgt dat de kos ten voor de activiteiten lager zijn, of andere inkoms =n

hoger zijn dan nu wordt voorzien, verlagen wij het s ubsidiebedrag.

Bent u het niet eens met dit bes luit?

Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelif heid om binnen zes wek en na verzenddatum van

deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure

‘Bezwaar maken tegen e=n bes uit’ die u kuntvinden op de website van de provincie Groningen

{www.provinciegroningen.nl).



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

voor lopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voor lopige voorziening vindt u op

www .rechts prask. 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.

Hesft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen metTTT. ==ccnummerTTR
UU} kunt cok mailen via |]
Province Groningen, Pos thus 810, 2700 AP GRONINGEN.

Cmu snel van dignstte kunnen zijn raden wij 2an om het dossigrnummer K224832 = vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw “investerings project FOCA Flags hip

op Chemiepark Deltzijl =

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, VOOIZ itter

,secretaris.



BIJLAGE | Van toepassing zijnde regelgeving

AGWE51/2014

Deel 1

Artikel 14

Regionale Investeringssteun

Maatregelen inzake regionale investerings steun zijn verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel

107, lid 2, van het Verdrag en zijn van de sanmeldings verplichting van artikel 102, lid 2, van het Verdrag

vrijgesteld, mits de in dit artikel en in hoofdstuk | vas tgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Ce steun wordt toegekend in steungebieden.

In steungebieden die aan devoorwaardenvan artikel 107, lid 2, onder 8), van het Verdrag voldosn, kan

stun worden verleend ten behoeve van esn initigle investering, cngeacht de grootte van de beguns tigde

ocnderneming. In steungebieden die 3an de voorwsarden van artikel 107, lid 3, onder cj, van het Verdrag

voldoen, kan stun worden verleend aan kmo's ten behoeve van ieders vorm van intigle investering. Steun

voor grote ondernemingen wordt toegekend voor e=n initigle investering ten behosve van een nieuwe

economische activiteit in het betrokken gebied.

Ceinasanmerking komende kos ten zijn de volgende

8. dekosten van investeringsn in materigle en immaterigle activa;

b. degeraamde loonkosten die voorty loeien uit banencrestie door een initigle investering, berekend

over een pericde van twee jaar, of

Cc. een combinatie van de punten a) en b) die het bedrag uit punt a) of b) niet overs chrijdt, ak dit hoger

5.

MNadat de inves tering i voliooid, Blijfft deze in het betrokk en gebied behouden gedurende £0 minste vif jaar
of, in het geval van kmao's, ten minste drie jaar. Een en ander staat er niet aan in deweg dat installsties of

uitrusting die in deze pericde verouderd of defect raken, worden vervangen, op voorw sarde dat de

economische activiteiten gedurende de betrokken minimumpericde in het bewuste gebied behouden blijven.

De activa zijn nieuw, behalve bij kmos en voor de overname van een vestiging. Kosten met betrekking tot

de huuriless ing van materigle activa kunnen op de volgende voorwaarden in aanmerking worden genomen:

8. voor gronden en gebouwen blift de huuroveresnkomst na het verwachte tijds tip van de voltooiing

van het inves teringsproject ten minste vijf jgar lopen in het geval van grote ondernemingen of drie

jaar in het geval vankmo's;

b.  woor ins mllaties ofmachines vindt de huur plaats in de vorm van financigle leasingen houdt deze

voor de begunstigde van de steun een verplichting in om de activa na afloop van de

legseovereenkoms tte kopen.

Bij de verwerving van de activa van een vestiging in de zin van artikel 2, punt 42 of 51, worden alleen de

kos =n voor de aankoop van de activa van derden die geen banden met de koper hebben, in sanmerk ing

genomen. De trans actie vindt op marktvoorwaarden pleats. Indien voor de sankoop van activa reeds steun

is verlesnd =n behoeve van de verwerving van die activa, worden de kos ten van die activa in mindering

gebracht op de in sanmerking komende kos =n met betrekking tot de verwerving van een vestiging.

Wanneer een lid van de familie van de ocors pronk elif e eigenaar of een werk nemer een kleine onderneming

overneemt, vervalt de voorwaarde dat de activa worden verworven van derden zonder banden met de

Koper. Deverwerving van aandelen & geen initigle inves tering.

Voor steun san grote ondernemingen ten behosve van een fundamentele verandering in het

productieproces moeten de in aanmerking komende kosten hoger liggen dan de in de drie voorgaande

belastingjaren doorgevoerde afs chrijving voor de met de te moderniseren activiteit verband houdende

activa. Voor steun ten behoeve van diversificatie van een bestaande ves iging moeten de in aanmerking

komende kosten ten minste 200 % hoger liggen dan de boekwaarde van de cpnieuw gebruikte activa, zoak

die in het belastingjsar voorafgasand san de sanvang van de werkzsamheden & gebosekt.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Immaterigle activa komen in aanmerking voor de berek ening van investeringskosten indien zij aan de

volgende voorwaarden voldosn:

8. zij worden uit luitend in de steun ontvangende vestiging gebruik t;

b. zij kunnen worden afgeschreven;

c. Zi worden op marktvoorw aarden aangekocht van derden zonder banden met de koper, en

d. zij worden opgenomen bij de activa van de steun ontvangende onderneming en blijven gedurende

ten minste vifjaar of, in het geval van kmo's, drie jaar verbonden met het project waarvoor de steun

wordt toegek end.

Voor grote ondernemingen komen de kos t=n van immaterigle activa s lechts in saanmerking tot een

maximum van 50 % van de totale in sanmerking komende investeringskosten voor de initigle investering.

Wanneer in aanmerk ing k omende kosten worden berekend san de hand van de geraamde loonkosten ak

bedosld in lid 4, onder b), worden de volgende voorw aarden in acht genomen:

a. het investerings project leidt tot een netic toename van het aantal werknemers, in de betrokk en

vestiging, in vergeliking met het gemiddelde van de voorbije twaalf maanden, dw.z. dst alle

verloren gegane banen in mindering worden gebrachtop hettidens deze pericde schijnbare aantal

ges chapen arbeidsplastsen.

b.  iedere arbeidsplaats wordt binnen drie jaar na de volooiing van de werk zaamheden ingevuld, en

cc. eke via de inves tering geschapen arbeidsplasats blijft binnen het betrokk en gebied behouden

gedurende een pericde van ten minste vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip dat de arbeidsplaats

voor het eerst werd ingevuld, of drie jaar in het geval van kmo’s, uitgezonderd indien de

arbeidsplaats verloren i gegaan tussen 1 januari 2020 en 20 juni 2021.

Regionale steun voor de uitbouw van bresdbandnetwerk en vervult de volgende voorwasrden:

8. steun wordt alleen verleend in gebieden waar er geen netwerk van dezelfde categorie

(basisbreedband ofNGA) voorhanden is en waar dit netwerk binnen drie jaar vanaf de

subsidiebeschik king waars chijnlig ook niet op zak elif e voorwaarden zal worden uitgercld, en

bb. de exploitant van het gesubsidiesrde netwerk biedt op eerlif e en niet-dis criminerende voorwaarden

actieve en passieve wholes aletoegang, met inbegrip van fys iste ontbundeling in het geval van

MNGA-netwerk en, en

c.  steunwordt toegewsezen via een concurmrerende selectieprocedure.

Regionale steun voor onderzoeksinfastructuur wordt alleen toegekend indien de steun afhankelijf wordt

gesteld van de eis dat trans parante en niet-discriminerende toegang tot deze gesteunde infras ructuur wordt

verleend.

De steunintensiteit, uitgedruktals bruto-subsidie-equivalent, overschrijdt het intensiteitsplafond dat is

vas igesteld op de regicnale-steunk aart die van kracht & op het tijdstip van de steunverlening in het

betrockken gebied, niet. Wanneer de steunintensiteitwordt berekend op grond van lid 4, onder c), bedraagt

de maximale steunintensiteit niet meer dan het gunstigste steunbedrag dat de toepass ing van die interns iteit

op grond van investeringskos ten of loonkosten oplevert. Voor grote investeringsprojecten komt het

steunbedrag niet hoger uit dan het bijgestelde steunbedrag, berekend volgens het in artikel 2, punt 20,

vas igestelde mechaneme.

Een initigle investering die door dezelfde beguns tigde (op groepsnivesau) wordt opgestart binnen een

pericde van drie jaar vanaf de sanvang van de werkzaamheden in een andere ges teunde investering in

dezelfde niveau 2regic van de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statis iek (NUTS), wordt

beschouwd 8k onderdesl van hetzelfde investerings project. Wanneer dit ene investerings project een groot

inves teringsproject is, bedraagt hettotsles teunbedrag voor dit individuele investerings project niet meer dan

het bijgestelde steunbedrag voor grote inves feringsprojecten.

Ce begunstigde van de steun moet een financigle bijdrage van ten minste 25% van de in aanmerking
komende kosten leveren, hetzij uit eigen middelen hetzij via externe financiering, in een vorm die vrij is van

enige steun van de overheid. In de ultraperifere gebieden kan e=n investering door esn Emo steun

ontvangen met een maximale steunintensiteit van meer dan 75 %; in dergelifk e omstandigheden wordt het

resterende gedeelte verschaft door een financigle bijdrage van de begunstigde van de steun.

Voor een initigle investering in verband met projecten voor Europese territoriale s amenwerk ing die onder

Verordening (EU) nr. 1299/2013 ofVerordening (EU) 20211058 vallen, is de steunintensiteit van het gebied



18.

17.

waarin de initigle investering is gevestigd, van toepassing op lle begunstigdendie aan het project

deelnemen. Indien de initigle investering in twee ofmeer steungebieden is gevestigd, is de maximale
stEunintens iteit de intensiteitdie van toepassing is in het steungebied waar het hoogste bedrag aanin

sanmerking komende kosten wordt gemaakt. In steungebieden die op grond van artikel 107, lid 3, punt ©),

van het Verdrag voor steun in sanmerk ing k omen, geldt deze bepaling voor grote ondernemingen alleen

indien de initigle inves tering e=n nieuwe economis che activiteit bereft.

De begunstigde bevestigt dat hij in de twee jaar voor de steunaanvraag geen verplaatsing heeft uitgevoerd
naar de ves tiging waar de initigle investering waarvoor steun wordt gevwraagd, zal plaatsvinden, en hij zegt

toe dat niet te zullen doen in de twee jaar na de volooing van de initigle inves ering wasrvoor steun wordt

gevraagd. Wat de voor 31 december 2019 gedane toezeggingen bereft wordt het verlies van

arbeids plastsen in dezelfde of socortgelijke activiteit in een van de initigle vestigingen van de begunstigde in

de EER dat zich tus sen 1 januari 2020 en 30 juni 2021 voordoet, niet beschouwd ak eenoverbrenging in

de zin van artikel 2, punt 81 bis, van deze verordening.
In de visseri} en aguacultuursector wordt geen steun toegekend aan ondernemingen die een of meer van

de in artikel 10, lid 1, onder 8) tof en met di, en artikel 10, lid 32, van Verordening (EU) nr. 5082014van het

Eurcpees Parlement en de Rasad (1) beschreven inbreuken hebben gemaskt, en voor conorete acties van

articel 11 van die verordening.


