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Onderwem . verening subsidie “Sterke Musea”

Geacht bestuur,

Met belangstelling hebben wij uwsubsidieaanvraag gelezen voor het project Sterke Musea’. Met dit project
wilt u de potenties van de Groninger musea optimaal benutten door het opnchten van de cooperatie Sterke

Musea Groningen. U vraagt € 2.000.000,- aan voor uw project.

Watis ons besluit

De onathankelijke beoordelingscommissie van Nationaal Programma Groningen heeft uwaanvraag

beoordeeld aan de hand van de 6 randvoorwaarden zoals deze vastgesteld zijn in het programmakader
van Nationaal Programma Groningen. Daarna heeft het bestuur van Natiecnaal Pmgramma Groningen een

beslizzing genomen over uwaanvraag en besloten dat deze voldoet aan het programmakader van

Nationaal Programma Groningen. Daarom verlenen wij u een subsidie van maximaal € 2.000.000- voor

uwproject.

Voorsc hot

Het subsidiebedrag wordt 100% bevoorschot Het eerste voorschot van € 205.000, - maken wij binnenkort

aan u overop bankrekeningnumm er en name van Codperatie Groninger M usea

onder vermelding van het documentnummer van deze brief*2021-084338%.

De voorchotten zullen in het volgende kasritme overgemaakt worden:

-2022 medio juni € 135.000- + medio december€ 145.000,-
-2023 medio juni € 145.000- + medio december€ 137.500,
-2024 medio juni € 137.500- + medio december€ 100.000,-
-2025 medio juni € 100.000- * medio december€ 95.000,-
-20268 medio juni € 95.000.- + medio december€ 90.000,-
-2027 medio juni € 90.000.- + medio december€ 90.000,-
-20228 medio juni € 90.000- + medio december€ 70.000,-
-2029 medio juni € 70.000.- * medio december€ 70.000,-
-2030 medio juni € 70.000.- + medio december€  32.500,-
-2031 medio juni € 32.500.-
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Wat zijn uwverplichtingen
Aan deze verening verbinden wij de volgende vemlichtingen:

1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uwproject zoalsbeschrevenin uwaanwraag.

2. Het project start op 2 november2021 en isa fgerond voor 31 december 2031;
3. Als er sprake is van een (substantiele ) wijziging van de financign, de inhoud, de omvang enfof

voortgang van het uwproject dan meldt u dit direct schrifielijk aan ons.

4. U verantwoordt de utvoering van het project zoals hierna onder voortgangsrappornage’ en

Yermntwoording is opgenomen.

Publiciteit

Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw adiviteiten het loge van Mationaal Programma

Groningen en de provincie gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk i= gemaakt door een

bijdrage van Nationaal Programma Groningen waar de province Groningen onderdeel van iz. De logo's

zijn te vinden opwaprovindegroningen. nllogo en weswnationaalprogrammagreningen.nl’downloadsy of
kunnen wij u per mail toesturen. Daarnaast horen we graag wanneer er over pm jecten wordt

gecommuniceerd. Dit zodat we berichten kunnen delen en eventueel met u mee kunnen denken.

Voortgangsrapportages
Gedurende de uitvoenng van het project stuurt u ons elk half jaar een voorngangsrapportage. De reden dat

dit halfjaarlijk iz, is omdat het om een Toukomstproject gaat.

Het betreft een korte rapportage over de stand van zaken voor 1september van het lopende jaar en één

uitgebreidere voorgangsrapportage voor 1 maan van het voora fgaande jaar. In zowel het beknopte als de

uitgebreide voortgangsrapporntage meldt u het verloop van het project, eventuele positieve of negatieve

ontwikkelingen die van invioed zijn op - de voortgang van - het projed en gee ft u een financiele update.

Wij zullen u te zijner tijd het standaard format toezenden voor het indienen van de voortgan gsrap portage.

Uiterlijk 1 maart 2025 ontvangen wij van u een financigle rapportage over de periode 4 november tm 31

december 2024. Aan deze financiéle mpportage voegt u een verklarng van getrouwheid toe die is

opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 38, tweede lid, onderdeeli, van de Wet op het

accountantzberoep.

Uiterlijk 1 maart 2022 ontvangen wij van u een financiéle rapportage over de pernode 1 januari 2025 t/m 31

december 2027. Aan deze financiéle rmpportage voegt u een verklarng van getrouwheid toe die is

opgesteld door een accountant als bedoeld in artikel 38, tweedelid, onderdeel i, van de Wet op het

accountantzberoep.

Verantwoording
De zubsidie stellen wij de finitie fvast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie

hebben ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 3 maanden na voltooien van het

project, dus uiterlijk 31 maar 2032.

De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:

1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de adiviteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn
verricht conform de beschikking en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie

verbonden zijn. Hiertoe sturen wij u te zijner tid een format dat voor dit doel ontwakkeld i= in het

kader van Nationaal Programma Groningen.
2. Een financiéle verantwoording waarin de regle uvitgaven en inkomsten van adiviteiten zijn

opgenomen. U zet hierbij de realizatie van uitgaven en inkemsten (indusiefbijdragen van derden

en eigen bijdrage) aftegen de opgenomen begmte bedragen conform uwsubsidieaanvraag.
3. Aan het financigéle verslag voegt u een verklaring van getrouwheid toe die is opgesteld dooreen

accountant als bedoeld in artikel 38, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het

accountantsberoep.

Naast de meer algemene verantwoording, zoals boven beschreven, kent de verantwoording voor Nationaal

Programma Groningen nog een aantal aanvullende verantwoordingsve mplichtingen. De middelen die via

deze beschikking verstrekt worden zijn afkomstig uit Nationaal Pmgramma Groningen. Het gaat om het

volgende:



1. Hetinvullen van een eindverzlag na afronding van het projed. Dit eindverslag kan overigens cok

benut worden als "activitetenverzlag” die benodigd i= voor de vaststelling van de voorliggende
subsidiebeschikking.

1. Ha afronding van het pmject vereent u medewerking om op een later moment een bondig

evalu atieverslag in te vullen om de lange temijn effecten en structurele impact van het project in

beeld te brengen. Dit wordt als input gebruikt voor de evaluatie van Nationaal Pmgramma

Groningen. Te zijner tijd sturen wij u hiertoe een standaard format.

Voorde bovenstaande verantwoording van Nationaal Programma Groningen zullen wij als provincie

Groningen te zijner tijd de uitvraag verzorgen op basis van standaard formats.

Niet voldoen aan subsidievooraaanden

Als de adiviteiten niet, ofniet geheel zijn verricht of alz niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is

valdsan, kunnen
vl de Subsitsenoning

In
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oiw

subsidie op een lager bedrag
vaststellen en

diviten lager zijn, of orl I inkomsten hoger ziin dan nu wordt voorzien, to wij het subsidiebedrag
lager vaststellen.

Staatssteun

1. De aan u te verstrekken subsidie merken wijaan als staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van

het Verdrag betreffende de werking van de Eumpese Unie. Ten aanzien van de aan u te verstrekken

sub=idie wordt toepassing gegeven aan de Vemrdening (EU) Nr. 6851/2014 van de Commiszsie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieén steun op grond van de artikelen 107 en 1028 van het Verdrag met de

inteme markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/11; laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU)
20211237 van de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39; hiema: AGVV). De te subsidieren

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 striid is met hoofdstuk | en artikel 53 van de AGW.

3. De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 53 van de AGW. De provincie Groningen doet hiervan

een kennisgeving aan de Europese Commissie.

4. Conform artikel 1, vierde lid, onderb, van de AGW wordt betaling van =subsidie uitgesioten indien ten

aanzien van €en 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 heett

verklaard dat hier geen sprake van is bij u.

3. Subsidie wordt niet verstrekt indien uswonderneming, of(een van de jondernemingen van uw

projectpartners, wordt aangemerkt als een ondernemingin moeilijkheden, als bedoeldin artikel 1, vierde

lid, onderc, van de AGVY. U heeft verklaard dat hiergeen sprake van is bij u.

G8. Indien u niet, niet tildig of niet geheel aan de in deze beschikking gestelde vemplichtingen 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 het ToYiDiRst I SAMM3 van

toepassing. De actuele versie vindt u op onze website way.provin

Bentu het niet eens met dit besluit

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

deze brief een bezvwaarschritt in te dienen bij ons. M eer inform atie daarover vindt u op de website van de

provincie Groningen was. provinciegroningen.nl.

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

om voorlopige voorziening indienen. Meerinformatie over het vragen van een vooropige voorziening vindt

u op war rechtspraak. nl.

Als u ovenseeqgt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons

opnemen? We kunnen dit besluit dan verder toelichten.



Heeftu nog vragen

“oorvragen kunt u contact opneme

Programma Groningen via email

n met mevrouw NNR. =n het programm abureau van Nationaal

oftelefoonnummer

Om u snel van dienst te kunnen zijn, raden wij aan om bovenstaand dossiernum mer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoernng van uw project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Hamens dezen:

Het bestuur van Nationaal Programma

Groningen

Rene Paas

Voorzitter van Nationaal Pmgramma Groningen

Deze briefiz eekironizch gangemaakt en daarom niet ondenekend.


