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Antwoord op . Lofinanciening ATO Automalisch Rangeren Experimentan

Ondensearp : Verlening subsidie ATO Automatisch Rangeren Expenmenten

Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag van 9 december 2021 galazen voor het project

"ATO axperimenten Automatisch Rangeren”, Dit project bevat experimentan waarmae onderzaak

wordt gedaan naar de mate waarin ATO een vorm van (semi-) automatisch rangeran mogelijk maakt in

ap het spoor. Hieronder valt het op afstand besturen van een trein onder om te testen . Joals eardar

mel u an uw varvoerder Arriva besproken, voert u deze experimenten vit tussen Groningan CS an

Groningen de Vork, op het emplacement van de Vork en bij het onderhoudsbedrijf van MedTrain, U

vraagt maximaal € 500.000,- subsidie aan voor dit project.

Wat is ons besluit?

Eris in fatazl ean subsidie van € 500.000- aangevraagd. Met dit besluit verlenen wij u subsidie voor

maximaal € 275.000.- ander da vlag van hat Thematisch Programmma van Nationaal Programma

Groningen (NPG), Voor het resterends badrag gaan wij ervan uit dat het ministerie van [&W haar

verantwoordelijkheid neemt en zodoande een bijdrage levert aan de ontwikkeling van ATO,

Conform uw memo wordt voor het project geen BTW afgedragen aan het BTW-compensatiefonds.

Staatssteun

1. De aan u te verstrekken subsidie markan wij aan als staatssteun in de zin van artikel 107,

earste lid, van het Verdrag befreffends de werking van de Eurcpasa Unie. Ten aanzien van de

aan u te verstrekken subsidie wordi toepassing gegeven aan de Verordaning (EU) Ni. 6851/2014

van de Commissie van 17 juni 2014 waarhij bepaslde categoresn steun op grond van de

artikalen 107 en 108 van het Verdrag met de interna markt verenigbaar worden verklaard

(POEL, L187M1, laatstelijk gewijzigd bi] Verordening (ELI) 20211237 van de Commissie van 23

juli 2021 (PREU 2021, L 270039; hierna: AGVVY). De te subsidieren activiteil valt onder artikel 25

van de AGVY: Staun voor anderzoeks- en ontwikkelingsprojecien, categorie expenmeantele

antwikkeling,
2. Wij wijzen u er in dit varband nadrukkelijk op dat de subsidie slechts wordt verstrekt voor zover

daze niet in sirijd is mat hoofdstuk | en artikel 25 van de AGVY, De provincie Groningen dosf

van de subsidieverlaning een kennisgeving aan de Europese Commissie,

3. Conform artikel 1, vierda lid, onder b, van de AGVY wordt betaling van subsidie uitgesloten
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indien ten aanzien van sen ondarnaming aan bevel lat tarugvordering vitstaat ingevolge een

eerder besluit van de Commissia waarbij de steun anrechimatig en onverenigbaar met de

interne markt is verklaard. U heeft verklaard dat hier geen spraka van Is bi] NS Techniek,

4. Conform artikel 1, vierde lid, onder ¢, van de AGVY wordt geen subsidia varstrakl indien uw

anderneming wordt aangemerkt als een ondememing in moeilikhaden. U haaft varklaard dat

hier geen sprake van is bi] NS Techniek.

5. Indien al subsidie door een ander bestuursorgaan of door de Europese Commissie wardi

verstrakl, wordt de hoogle van de te versirekken subsidie zodanig berekend dat het totale

bedrag van de subsidias niet meer badraagt dan volgens de Europese regels is toegestaan,

De subsidiabels kastan vaar uw project zijn begroot op € 2.500.000, Deze subsidiabele kosten

hebben betrekking op de kosten van da laveranciar voor da ombouw van de trein. Na uitvoering

van de experimenten wordt da frein weer in de corspronkelijke staat teruggebracht en is er

geen sprake van restwaarde wat betreft de zaken die varwijderd worden. De subsidie van de

pravincie Groningen ad € 275.000, betreft 11% van de subsidiabels kostan en vall daarmee

binnan het maximum steunpercentage van 25% voor experimental ontwikkeling op grond van

arlikal 25, vijide lid, onder c, van de AGYY,

Uitbetaling
Het subsidiebadrag van in totaal € 275,000,- word! tot maximaal 80% bevoorschot, Het overige deel van

de subsidie ontvangt u bij vasistalling van de subsidie na afronding van het project. Het voorschot van
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Hat restant bedrag wordt na beoordeling en vaststalling van de subsidie aan u ovargamaakt.

Wat =ljn uw varplichtingen?
Aan daze vadening verbinden wij de volgende verplichtingan:

1. U besteedt de subsidie aan de uitvoaring van we project zoals baschrevenin uw briefd.d. 9

dacember 2021.

2. Hal project is gestart op 9 december 2021. U realisaart het prajact waar 30 juni 2023,

3, Als er sprake is van een (subsiantiéle) wijziging van de financien, de inhoud, de amvang

anol voortgang van het uw project dan meldt u dit direct schrifielik aan ons.

LJ verantwoord! de uilveering van het project zoals hierna onder voorigangsrapporfages an

varaniwoording is opgenamean.

Wij stellen hat op prils als u en uw pariners bij publiciteit rondom uw gezamenlijke activitaiten hel logo

van Mationaal Programma Groningen en de provincie gebruikt om te laten zien dat het project made

mogelijk is gemaakt door aan bijdrage van Nationaal Programma Groningen waar de provincia

Groningen onderdeel van is. De logo's zijn te vinden op www.provinciegroningen.nlfioon en

winw nationaalprogrammagroningen.nlidownloads! of kunnen wij u per mail toesturen, Daamaast haren

we graag wanneer er over projectan word gecommuniceerd. Dit zodat we berichten kunnen delen en

aventuael met u mee kunnen denken, Via nationaalprogrammai@provinciegroningen.nl kunt u contact

met ong opnemen.

Cofinancleringseis
Aan de cofinancieringseis van minimaal 50% wordt voorzien zoeals gesteld bil aanvragen van het

Mationaal Programma Groningen, In we brief is middels een begroting inzichtelijk gemaakt hoe de

minimale veralste cofinanciering van 50% is opgebouwd. Dit inzicht dient verschaft te worden via het

inhoudelike varslag, het inancigle verslag an de accountantsverklanng die opgeleverd worden aan het

einde van hal projact.

Voortgangsrapportages



Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit basluit nist ep. U kunt daarvoor een

verzoek om vooropige voorziening indignen, Meer informatie aver het vragen van een voorlopige

voorziening vindt u op www,rechisprazk.nl.

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

opnemen? Misschien kunnan bazwaran door een toalichting worden weggenomen.

Heeft u nog vragen?
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