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Onderwerp . verlening subsidie voor Zummerbdhne

Geacht bestuur,

Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag gelezen voor het project “Zummerbuhne’.
Met dit project wilt u de provincie Groningen op de kaart te zetten door het produceren van grootschalige professionele

muziektheaterproducties met landelijke uitstraling, jaarlijks op een andere plek in de province en met medewerking van

de lokale en regionale gemeenschap. U vraagt€ 3.000.000,- aan voor uwprojed.

Wat is ons besluit

De onathankelijke beoordelingscommissie van Nationaal Programma Groningen heeft uwaanvraag beoordeeld aan de

hand van de & randvoorwaarden zoals deze vastgesteld zijn in het programmakader van Nationaal Programma

Groningen. Daama heeft het bestuur van Nationaal Program ma Groningen een beslissing genomen overuw aanyraag en

besloten dat deze voldoet aan het programmakader van Nationaal Programma Groningen. Daarom verlenen wij u een

subsidie van maximaal € 3.000.000- voor uwproject.

Voorschot

De voorschotten zullen in het volgende kasritme overgemaakt worden:

Productie 1

- 2021 oktober € 100.000,- voorbereidingskosten
- 2022 januari € 620.000,- op voorwaarde dat de cofinanciering is toegezegd
- 2022 oktober £ 130.000, -o0p voorwaarde dat de produdtie is uitgevoerd

Productie 2

-2022 maar € 100.000, - voorbereidingskosten
- 2023 januari € 300.000, -

op voorwaarde dat de cofinanciering is toegezegd
- 2023 oktober € 1530.000,-op voorwaarde dat de produdtie is uitgevoerd

Productie 3 - de middelen voor productie 3 worden vrijgegeven na een positieve (lichte ) evaluatie van productie 1

- 2023 januari £ 100.000, - voorbereidingskosten
- 2024 januari £€ 330.000,- op voornwaarde dat de cofinanciering is toegezegd
- 2024 oktober € 120.000,-o0p voorwaarde dat de produdtie is uitgevoerd

Productie 4 - de middelen voor productie 4 worden vrijgegeven na een postieve (ware) evaluate van productie 1 & 2

- 2024 januari € 100.000, - voorbereidingskosten
- 2025 januari € 300.000,- op voornwaarde dat de cofinanciering is toegezegd
- 2025 oktober € 100.000,-o0p voorwaarde dat de produdtie is uitgevoerd

Productie 5 -de middelen voor productie 5 worden vrijgegeven na een positieve (Zware) evaluatie van productie 1 & 2
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- 2025 januari € 100.000, - voorbereidingskosten, op voorwaarde dat producties 1 & 2 succesvol waren

- 2026 januari € 100.000,- op voorwaarde dat de cofinanciering is toegezegd
- 2026 oktober € 50.000,-op voorwaarde dat de produdtie is uitgevoerd

Het eerste voorschot van € 100.000-maken wij aan u over op bankrekeninnome we L000 L000 LS im 1 name

van Stichting Zummerbdhne onder verm elding van het documentnum mer van deze brie202 108547T

Lastneming
De lagtneming is voor ons als volgt: € 50.000- voorhet jaar 2021€ 850.000- voor het jaar 2022,
€ 750.000 - voor het jaar 2023, € 600.000 -voor het jaar 2024, € 500.000- voor het jaar 2025, en

€ 250.000 - voor het jaar 20286.

Wat zijn uwverplichtingen
Aan deze verlening verbinden vd] de volgende verplichtingen:

1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uwproject zoals beschrevenin uwaanvraag.

2. Het project startin oktober 2021 en is afgerond voor 31 oktober 2026

3. Als er sprake is van een (substantiéle) wijziging van de financién, de inhoud, de omvang en/of voortgang van

het uwproject dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.

4. U verantwoordt de utvoenng van het projec zoals hierna onder "voortgangsrapportage’ en “verantwoording
i= opgenomen.

Publiciteit

Wij stellen het op prijs als u bij publicteit mndom uwadiviteiten het logo van Nationaal Pmgramma Groningen en de

provincie gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Nationaal Programma

Groningen waar de provincie Groningen onderdeel van is. De logo's zijn te vinden op weavprovincegroningen.nllego en

wav nationaalprogrammagroningen .nlfdownloads/ ofkunnen wij u per mail toesturen. Daarnaast horen we graag

wanneer er over pr jecten wordt gecommuniceerd. Dit zodat we berichten kunnen delen en eventueel met u mee kunnen

denken.

Voortgangsrapportages
Gedurende de uitvoering van het pmject stuurt u ons elk halfjaar een voorigangsrapponage. De reden dat dit halfaadik

is, iz omdat het om een Toukomstprojed gaat.

Het betreft en kore rapportage overde stand van zaken voor 1 maart van het jaar en én uitgebreidere

voortgangsrapportage voor 1 november van het betrefiende jaar. In zowel het beknopte als de uitgebreide

voortgangsrappornage meldt u het verloop van het project, eventuele positieve ofnegatieve ontwikkelingen die van

invioed zijn op -de voortgang van - het project en geeft u een financiéle update.

Wij zullen u te zijner tijd het standaard format toe zenden voor het indienen van de voortgangsrapportage.

Vermntwoording
De subsidie stellen wij defintiefvast, nadat wij van u een

Ci
voor het vaststellen vanvile Susky: hebben

januari 2027.

De aanvraag om vaststelling bevat de volgende inform atie:

1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is vereend zijn verricht conform de

beschikking en dat is voldaan aan de vemlichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Hiertoe sturen wiju te

Zijner tijd een format dat voor dit doel ontwikkeld is in het kader van Nationaal Programma Groningen.
2. Een financigle verantwoording waann de reéle uitgaven en inkomsten van activiteten zijn opgenomen. U zet

hierbij de realizatie van uitgaven en inkomsten (indusiefbidragen van derden en eigen bijdrage)aftegen de

opgenomen begrote bedragen conform uwsubsidieaanvraag.
J. Aan het financiéle verslag voegt u een verklanng van getrouwheid toe die is opgesteld door een

accountant als bedoeld in artikel 356, tweede lid, onderdeel i van de Wet op het accountantsbemep.

Maast de meer algemene verantwoording, zoals boven beschreven, kent de verantwoording voor het Nationaal

Programma Groningen nog een aantal aanvullende verantwoordingsverplichtingen. De middelen die via deze beschikking
verstrekt worden zijn afkomstig uit Nationaal Programma Groningen (NPG). Het gaat om het volgende:

1. Hetinvullen van een eindverslag na afronding van het projec. Dit eindverslag kan overigens cok benut

worden als ‘activitetenverslag’ die benodigd is voorde vaststelling van de vooriggende subsidiebeschikking.



2. Maafronding van het project verdeent u medewerking om op een later moment een bondig evaluatieverslag in

te vullen om de lange termijn e fiecten en structurele impact van het project in beeld te brengen. Dit wordt als

input gebruikt voor de evaluatie van Nationaal Programma Groningen. Te zjner tijd sturen wij u hiertoe een

standaard format.

Voor de bovenstaande NPG-verantwoording zullen wij als provincie Groningen te zijner tijd de uitvraag verzorgen op

basis van standaard formats.

Staatssteun

De aan u en de prmjectpartners te verstrekken subsidise merken wij aan als staatssteun in de zin van artikel 107, eerste

lid, van het Verdrag betrefiende de werking van de Europese Unie. Ten aanzien van de aan u te verstrekken subsidie

wordt toepassing gegeven aan de Verordening (EU) Nr. 6531/2014 van de Commizsie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde

categorieen steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden

verklaard (PRE U 2014, L 187/71; laatstelijk gewdjzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021

(PbEU 2021, L 27035; hierna: AGW). De te subsidieren adiviteit valt onder artikel 53 van de AGW: Steun voor cultuur

en instandhouding erfgoed.
1. Wij wijzen u er in dit verband nadrukkelijk op dat de subsidie slechts wordt verstrekt voor zover deze niet in strijd is met

hoo fdstuk | en artikel 53 van de AGVY.

2. De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 53 van de AGW. Wij doen hiervan een kennizgeving aan de

Europese Commissie.

3. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGW 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 biju.
4. Subsidie wordt niet verstrekt indien uwonderneming, of(een van de) ocndememingen van uwprojectpartners, wordt

aangemerkt als een ondememing in meeilijkheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGW. U heeft

verklaard dat hier geen sprake van is.

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Als de activiteiten niet, ofniet geheel zijn vemicht ofals niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden (zoals gesteld
doorde beoordelingscommizsie - zie notitie voorwaa den becomelingscommizsie) is voldaan, kunnen wij de

subsidieverdening intrekken ofde subsidie op een lager bedrag vaststellen en uitbetaalde bedragen terugvorderen. En als

uit de financiéle verantwoording blijkt dat de kosten voor de adiviteiten lager zijn, ofandere inkomsten hoger zijn dan nu

wordt voorzien, kunnen vdj het subsidiebedrag lager vaststellen.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing

Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies province Groningen 2017, de

Procedureregeling subsidies province Groningen 2012 en het Toukemst-programma van toepassing.

Bent u het niet eens met dit besluit

Als u het niet eens bent met dit beslut heeft u de mogelikheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief

een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daamver vindt u op de website van de province Groningen
WAM. Drovincie gro nin gen.nl.

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

vooriopige voorzZiening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

wav rechispraak.nl

Als u overweeqgt een bezwaarschrtt in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met onsopnemen? We

kunnen dit besluit dan vender toelichten.

Heeft u nog vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrewyTEE= | ationaal Programma

Groningen via email[lll@nationaalprogramma®ningen.nl oftelefoo nnumm er[|G

Om u snel van dienst te kunnen zijn, aden wijaan om bovenstaand dossiemummer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw projed.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



Hamens dezen:

Het bestuurvan Nationaal Programma Groningen

Rene Paas

Voorzitter van Nationaal Programma Groningen

Deze briefiz e kekimnisch aangemaakten daarom niet ondertekend.


