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Geachte

Op 6 oktober 2020 hebben wij het Uitvoeringsprogramm a cutuur 2021-2024 vastgesteld. U kunt het inzien op

warn cultuumetagroningen.nl. Het uitvoeringsprogram ma is een uitwerking van het Strategische beleidskader

cultuur 2021-2028 "Wij zijn cultuur® en de daaraan gekoppelde criteria die Provinciale Staten op

13 november 2019 hebben vasigesteld. Op basis van dit beleidskader en de subsidieregeling Kademota cultuur

2021-2028 pmovinde Groningen konden organisaties een aanvraag bij ons indienen.

Op 31 januan 2020 heeft u uwsubsidieaanvraag 2021-2024 ten behoeve van "Noorderlicht” voor het

Utvoeringsprogramma cultuur aan ons toege zonden. Met belangstelling hebben wij uwsubsidieaanvraag

gelezen met hiern de voorgenomen activiteiten die u inde komende beleidsperiode walt gaan verrichten.

UJ vraagt jaadijks een bedrag van € 120.000- aan voor uwactiviteiten.

Uw =subsidieaanvraag is getoetst aan de door Provinciale Staten vastgestelde subsidieregeling Kadernota

cultuur 2021-2028 provincie Groningen. De Kunstraad Groningen heet aan de hand daarvan haar advies over

uwsubsidieaanvraag aan ons uitgebracht.

Wat is ons besluit

Uw aanvraag past binnen de beleidskaders van het het Strate gisch beleidskader cultuur 2021-2028 Wij zijn
Cultuur” en de subsidieregeling Kadernota cultuur 2021-2028 provincie Groningen. Daarmmm hebben wij
be=sloten om "Noorderlicht™ op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 en u een bedrag
beschikbaar te stellen van maximaal € 118.200- perjaar. Dit bedrag kan in de komendejaren jaadijks worden

vermhoogd met het door Povinciale Staten vastgestelde acces.

Dit iz conform het advies van de Kunstraad. Gelet op de beschikbare financiéle middelen ligt het bedrag dat wij
beschikbaar stellen lager dan het bedrag dat u hebt aangevraagd.

MNoorderlicht draagt stevig bij aan de zichtbaarheid en kennis van fotografie in de dre noordelijke provincies. Als

enig fotografie plat form weet Noorderlicht een heel eigen presentatie te bieden, in de regio, met landelijk en

internationaal perspectief Ondanks de belangrjke bijdrage in de basis, vragen wij om vernieuwing in de

plannen van Noorderlicht. Ook de samenwerking met Breda Photo is een belangrijk aandachtspunt.

De Kunstraad vindt het pro fiel van Moorderlicht helder en anderscheidend in de regio. Het is verhalende

fotografie en focus op talentontwikkeling maar tegelijkerijd cok zeer algemeen. Wij vragen van u een meer

prikkelende vizsie op de hedendaagse fotografie en de rol die u als instelling daarop inneemt.
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Op basis van drie programmalijnen en de daaruit vioeiende adiviteiten (Moorderlicht Studio, Moorderlicht

Festival en Noorderlicht On Tour) draagt Noorderlicht bij aan de strategische lijnen Stevige Basis en ruimte voor

vemieuwdng en Qveral Cultuur. Wij vragen wel om een stevigere inbreng voor de strategie Samenleven met
cultuur.

Over het bovenstaande wasselen wij graag met u van gedachten in het gesprek overuw

jaamplannen/aciviteitenplannen en begroting.

Waarvoor verlenen wi] subsidie

Wij subsidigren uwinstelling voor uwbijdrage aan de volgende strategieén uit onze Strategisch beleidskader

cultuur 2021-2028 "Wij zijn Cultuur”;

1. 5Sierke basis en ruimte voor vernieuwing
2. Samenleven met cultuur

3. Oweral Cultuur

Subsidie voor2021

Wij realizeren ons dat uwaanvraag voor de nieuwe cultuumota-pericde geschreven is op een moment dat de

wereld nog niet getroffen werd door het corona virus. Deze crisis heeft gevolgen voorde cultuursector en

hoogstwaarschijnlijk ook voor uwinstelling. VWij vragen de komende jaren van de instellingen dat zi laten zien

dat zi flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan deze tijd. Het jaamplan/adivitetenplan wordt deze

cultuurperiode belangrijk voor de toetsing ofuwinstelling nog aansluit bij onze strategiegn en ofde activiteiten

nog in verhouding staan tot de toegekende subsidie.

Voomuitlopend op de subsidieverdening voor het jaar 2021 verstrekken wij alvast een voorschot van € 25.700-
woor het eerste kwartaal. Dit wordt begin 2021 aan u overgem aakt oprekeningnummefi EEE
Ii=name van Noorderlicht onder vermelding van het documentnumm er van deze brief

2020-099507. Dit betalingsvoorschot wordt omgezet in een definitieve su bsidieveriening voor 2021 onder de

voorwaarde dat wij voor 1 februari 2021 een adiviteitenplan en begroting voor 2021 ontvangen en deze

worden goedgekeurd door ons.

UU geet in het adiviteitenplan en de begroting duidelijk aan:

- hoe u om gaat met de veranderde omstandigheden naar aanleiding van de corona-crisis,
-velke inhoudelijke en financiele aanpassingen u maakt als gevelg van het afedjkend besluit van het Rijk

B15), de landelijke fondsen en/ofde province ten opzichte van uwaanvraag;
-en op welke manier u met uwadiviteiten bijdraagt aan de strategieén.

Wij zullen hiemver ook met u het gesprek aangaan en maken daarvoor op korte temijn(november) met u een

afspraak. Hiermmee wijken we dit eerste jaar afvan de vemplichting zoalz hiemnder genoemd om voor 1 oktober

uw jaarplan en begroting in te dienen. U kunt de gevraagde informatie per post, maar bij voorkeur per e-mail

aan ons toesturen (subsidies provincegroningen .nl).

Wat zijn uwverplichtingen?

Aan deze subsidieveriening verbinden wij de volgende wverplichtingen:
1. U dient jaarlijks voor 1 oktober (vanaf oktober 2021) uw subsidieaanvraag voor het daarop volgende

jaarin. In deze zub=sidieaanvraag laat u middelseen jaamplan en begmting voor het volgende jaarzien
hoe uinvulling geeft aan de strategieen uit onze Strategisch beleidskader cultuur 2021-2028

Wij zijn Cultuur” en hoe u uwactiviteiten en bedrijfsvoering aan past aan de dan geldende corona

maatregelen.
2. Loonkosten zijn alleen subsidiabel voor zover ze de salariznorm uit de Wet nomering bezoldiging

topfunctionanssen publieke en semipublieke sector (WHT niet overschrijden. Dit geldt ook wanneer uw

inztelling niet onder de WHNT valt.

3. Voorhet verrchten van rechtzshandelingen, zoals gencemd in artikel 2:71 van de Algemene wet

bestuurzrecht (bijvoorbeeld het wijzigen van uw statuten, het kopen c.g. verkopen van regigergoederen
en het oprichten van c.g. deelnemen in een rechizper=soon), dient u voora fgaand toestem ming aan ons

college te vragen.

4. LU past de Governance Code Cultuur toe en geeft aan op welke manier dat gebeurt.



Staatssteun

De subsidie die aan Noordedicht wordt verstrekt vormt staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie VWELU ). Sommige steunmaatregelen kunnen als

verenigbaar met de interne markt worden beschouvd. In de Algemene Groepsyrgtellingsverordening (AGW)
worden bepaalde categoriegn van steun met de interne markt verenigbaar verklaard. De te subsidieren

activiteiten vallen onder artikel 53 van de AGW, waarin de "steun voor cultuur en instandhouding van het

erfgoed is opgenomen. Ten aanzien van deze subsidie wordt dan ook toepassing gegeven aan de AGVY

Werordening (EU) Mr. 6531/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, gewijzigd bij Verordening (EU) 201 711024

van de Commissie van 14 juni 2017). Hieraan worden de volgende voorwaarden en vergisten verbonden:

1. De subsidie voor uw instelling wordt slechts verstrekt voor zover de ze niet in strijd iz met hoofdstuk | en

artikel 53 van de AGW,

2. Er wordt geen subsidie verstrekt aan een onderneming in moeiljkheden zoals bedoeld in artikel 1,
vierde lid, onder c, van de AGWVV.

J. Conform artikel 1, vierde lid, onderb, van de AGWVV wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten

aanzien van de instelling een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de

Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

4. Met betrekking tot de hoogte van de subsidie wordt toepassing gegeven aan artikel 5.3, achtste lid, van

de AGW.

5. De kosten waarvoor de subsidise mag worden aangewwend vallen onder de kosten zoals opgenomen in

artikel 53, vijfde lid, van de AGWVV.

6. Indien ter zake van de te subsidigren activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan of door de

Europese Commissie steun is verstrekt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig aange past dat het

totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGWVY is toegestaan.

Welke wet-en regelgeving is van toepassing

Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017,
de Procedureregeling subsidies province Groningen 2012 en de subsidieregeling Kademota cultuur 2021-2028

provincie Groningen van toepassing. Deze informatie vindt u op onze website

WLprovincie groningen.nl/subsidies.

Bent u het niet eens met dit besluit

Alz u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen ze: weken na verzenddatum van

deze briefeen bezwaarschritt in te dienen bij ons. Meer informatie daamver vindt u in de digitale brochure

‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen

ww provinciegroning en.nl.

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

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

wan rechtspraak.nl.

Als u overvweegt een bezwaarschrft in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Miz=schien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.

Heeft u nog vragen

Voor vragen kunt u contac opnemen met het Subsidieteam, telefoonnummer 050-318 4700.

UJ kunt ons cock mailen via subsidieadviesloket@provindegroningen. nl of een briefsturen naar Provincie

Groningen, Subsidieteam, Postbus 610, S700 AP Groningen.
Om u =nel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om bovenstaand dossiemummer te vermelden.

Voorinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen metuwaccountbeheerder

telefoonnumm er en per e-mail via



Wij wensen u veel succes bi de uitvoering van uwactiviteten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, Wo orzitter.

, se cretaris.


