Stichting ISPT-AFT
GRONINGEN

Datum
Documentnr.
Dossiernummer
Behandeld door
Telefoonnr.
E-mail
Antwoord op
Bijlage
Onderwerp

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6 april 2021
2021-011069
SD24620
subsidies@provinciegroningen.nl
uw subsidieaanvraag van 22 januari 2021
verlening subsidie Clustermanagement FASCINATING

Geachte heer
Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag gelezen voor het exploiteren van het innovatiecluster om
het clustermanagement te voeren voor het NPG-programma FASCINATING. ISPT-AFT beoogt hiermee een
cluster van formaat te creëren die de transitie naar een duurzame landbouw in Groningen versnelt en daarmee
de landbouw in Groningen weer een koppositie in Nederland te geven. U vraagt € 800.000,- aan voor uw
project.
Wat is ons besluit?
Op 7 december 2020 heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen ingestemd met het project
FASCINATING. Wij zijn daarna met u in gesprek gegaan over een goede invulling van dit project. Wij hebben
uw aanvraag voor het exploiteren van het innovatiecluster voor FASCINATING beoordeeld aan de hand van de
subsidievoorwaarden van de provincie Groningen en onze beleidskaders. Uw aanvraag past binnen deze
kaders. Daarom verlenen wij u een subsidie van maximaal € 800.000,- voor uw project.
Dit bedrag van € 800.000,- verlenen wij u conform de meerjarenbegroting in uw aanvraag voor de volgende
jaren:
Subsidiebedrag

2021
€ 200.000,-

2022
€ 300.000,-

2023
€ 300.000,-

Totaal
€ 800.000,-

Bij het subsidiebedrag zijn wij uitgegaan van € 1.600.000,- aan subsidiabele kosten. Hiervan wordt 50% gedekt
door deze subsidie, en de andere helft door de bijdragen van de leden van het innovatiecluster zoals
opgenomen in de begroting bij uw aanvraag.
Bevoorschotting
Het subsidiebedrag van in totaal 800.000,- wordt tot maximaal 80% bevoorschot. Het overige deel van de
subsidie ontvangt u bij de vaststelling van de subsidie na afronding van het project. Het voorschot van
€ 640.000,- maken wij binnenkort aan u over op bankrekeningnummer
t.n.v. ISPT-AFT
onder vermelding van het documentnummer van deze brief “2021-011069”.
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Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze verlening verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U besteedt de subsidie aan de uitvoering van uw project zoals beschreven in uw aanvraag.
2. Het project start per 1 april 2021, of uiterlijk zes maanden na de datum van deze brief. U realiseert
het project voor 31 december 2023.
3. Als er sprake is van een (substantiële) wijziging van de financiën, de inhoud, de omvang en/of
voortgang van het uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.
4. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder 'voortgangsrapportages' en
‘verantwoording’ is opgenomen.
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van de provincie gebruikt om te laten
zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen.
Dit logo is te vinden op www.provinciegroningen.nl/logo of kunnen wij u per mail toesturen.
Voortgang en verantwoording Nationaal Programma Groningen
Gedurende de uitvoering van het project stuurt u jaarlijks op dezelfde datum een voortgangsrapportage. Uw
eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 oktober 2021. In de voortgangsrapportages beschrijft u de
inhoudelijke en financiële voortgang van het project. De middelen die via deze beschikking verstrekt worden zijn
afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit maakt dat er een aantal verantwoordingsverplichtingen is richting NPG waaraan voldaan moet worden. Dit gaat om het volgende:
• Het invullen van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Dit betreft één korte rapportage over de stand
van zaken op de helft van het kalenderjaar en één uitgebreidere voortgangsrapportage aan het einde
van het kalenderjaar.
• Het invullen van een eindverslag na afronding van het project. Dit eindverslag kan overigens ook benut
worden als 'activiteitenverslag' die benodigd is voor de vaststelling van de voorliggende
subsidieverlening.
• Het invullen van een beknopt evaluatieverslag in het jaar na afronding van het project.
Voor de bovenstaande verantwoording zullen wij als provincie Groningen te zijner tijd de uitvraag verzorgen op
basis van standaard formats.
De subsidie stellen wij definitief vast, nadat wij van u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben
ontvangen. Dit verzoek tot vaststelling ontvangen wij uiterlijk 13 weken na het voltooien van het project, dus
uiterlijk 1 april 2024.
De aanvraag om vaststelling bevat de volgende informatie:
1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht
conform de verlening / de subsidieregeling en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn.
2. Een financiële verantwoording waarin de reële uitgaven en inkomsten van activiteiten zijn opgenomen.
U zet hierbij de realisatie van uitgaven en inkomsten (inclusief bijdragen van derden en eigen bijdrage)
af tegen de opgenomen begrote bedragen conform uw subsidieaanvraag.
3. Aan het financiële verslag voegt u een verklaring van getrouwheid toe die is opgesteld door een
accountant als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.
Als de activiteiten niet, of niet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is
voldaan, kunnen wij de subsidieverlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en
uitbetaalde bedragen terugvorderen.
Als uit de financiële verantwoording blijkt dat de kosten voor de activiteiten lager zijn, of andere inkomsten
hoger zijn dan nu wordt voorzien, verlagen wij het subsidiebedrag.
Staatssteun
Bij deze subsidieverlening is sprake van staatssteun waardoor de mededinging wordt vervalst en dreigt te
leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond van de artikelen 107 en 108 van

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard
(AGVV), is van toepassing op deze subsidieverlening. Op grond van artikel 27 AGVV kan de steun geoorloofd
worden verstrekt. Er kan slechts op grond van artikel 27 AGVV steun worden verstrekt indien wordt voldaan aan
de verplichtingen die in voornoemd artikel zijn geformuleerd. Deze verplichtingen houden het volgende in:
- Steun voor innovatieclusters wordt uitsluitend verleend aan de rechtspersoon die het innovatiecluster
opereert (artikel 27, tweede lid, AGVV);
- Toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster staat open voor meerdere gebruikers
en wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die ten minste 10 %
van de investeringskosten van het innovatiecluster hebben gefinancierd, kunnen preferente toegang
krijgen op gunstigere voorwaarden. Om overcompensatie te vermijden, is deze toegang evenredig aan
de bijdrage van de onderneming in de investeringskosten en worden deze voorwaarden publiek
beschikbaar gesteld (artikel 27, derde lid, AGVV);
- De vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelname aan de
activiteiten van het cluster worden berekend, stemmen overeen met de marktprijs of weerspiegelen de
kosten ervan (artikel 27, vierde lid, AGVV).
Er is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk I en II van de AGVV. De steun overschrijdt de
drempel van artikel 4, eerste lid, sub k, van de AGVV niet. De aanvraag betreft een bedrag van € 800.000, de
drempel is € 7.500.000. Tevens is er sprake van een stimulerend effect zoals volgt uit artikel 6 van de AGVV.
Conform artikel 8 van de AGVV zal, indien ter zake van de te subsidiëren activiteiten reeds door een ander
bestuursorgaan of door de Europese Commissie steun is verstrekt, de hoogte van de subsidie zodanig worden
aangepast dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGVV is toegestaan.
Conform artikel 9 van de AGVV worden de publicatieverplichtingen nageleefd. Binnen 6 maanden na
subsidieverlening zullen wij de benodigde gegevens publiceren via de State Aid Transparency Award Module.
Middels een verklaring heeft u aangegeven dat ISPT-AFT geen onderneming in financiële moeilijkheden is als
bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV. Daarnaast heeft u verklaard dat er geen bevel tot invordering
tegen ISPT-AFT uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig
en onverenigbaar met de interne markt is verklaard als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de AGVV.
Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing. De actuele versie van deze laatste
regeling vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij ons. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure
‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciegroningen.nl).
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op
www.rechtspraak.nl.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieteam, telefoonnummer 050 - 316 4700.
U kunt ons ook mailen via subsidies@provinciegroningen.nl of een brief sturen naar Provincie Groningen,
Subsidieteam, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Om u snel van dienst te kunnen zijn raden wij aan om bovenstaand dossiernummer te vermelden.

Wij wensen u veel succes bij de exploitaite van het innovatiecluster en de verdere uitwerking van
FASCINATING.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

