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Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw subsidieaanvraag voor het project Zoethouders. Doel van
het project is het verwaarden van reststromen door deze aan te wenden voor de productie van darmgezondheid
verhogende suikers. Het betreft het doen van onderzoek om onderbouwing te vinden voor suikers die goed zijn
voor darmgezondheid en die verkregen zijn uit Groningse reststromen van kaasproductie (lactose) en
garnalenproductie (chitine). Het project wordt uitgevoerd bij de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking
met Friesland Campina. U vraagt € 188.481,- aan voor uw project.
Wat is ons besluit?
Uw aanvraag past binnen het programma Fascinating. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld aan de hand van
onze subsidievoorwaarden, onze beleidskaders en de doelstellingen van het Fascinating programma. Uw
aanvraag past binnen deze kaders. Daarom verlenen wij u een subsidie van maximaal € 188.481,- voor uw
project.
Voorschot
Het subsidiebedrag van in totaal € 188.481 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
€ 150.785,- maken wij binnenkort aan u over op bankrekeningnummer NL18RABO0364829826 ten name van
Stichting ISPT-AFT onder vermelding van het documentnummer van deze brief 2022-042393.
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 8 april 2022 tot uiterlijk 3 maanden na de datum van deze brief. U realiseert het project
voor 31 december 2024.
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.
Publiciteit
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van Nationaal Programma Groningen
en provincie Groningen gebruikt en vermeldt dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van
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Nationaal Programma Groningen. Daarnaast horen we graag wanneer er over projecten wordt
gecommuniceerd. Dit zodat we berichten kunnen delen en eventueel met u mee kunnen denken. Via
nationaalprogramma@provinciegroningen.nl kunt u contact met ons opnemen.
Voortgangsrapportages
Gedurende de uitvoering van het project stuurt u jaarlijks op dezelfde datum een voortgangsrapportage.
Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlijk 1 januari 2023. In de voortgangsrapportages beschrijft u
de inhoudelijke en financiële voortgang van het project.
Verantwoording
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 voltooien van het project, dus uiterlijk
30 maart 2025.
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 eventuele 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 anders zijn verricht dan in de subsidieverlening staat of als u zich niet houdt aan de
verplichtingen, kan dat gevolgen hebben voor de subsidie die u van ons ontvangt. Wij kunnen de subsidie dan
intrekken of op een lager bedrag vaststellen.
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.
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.
Staatssteun
In uw projectplan heeft u aangegeven dat er in het project sprake is van werkzaamheden die vallen onder
industrieel onderzoek zoals bedoeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wij hebben
geconstateerd dat uw verzoek om subsidie past binnen de kaders van de AGVV, artikel 25, steun voor
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, industrieel onderzoek.
De provincie Groningen doet van de subsidieverlening een kennisgeving aan de Europese Commissie. Hierbij
zijn twee voorwaarden van belang.
1. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGVV 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.
2. Conform artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGVV wordt geen subsidie verstrekt indien uw onderneming
wordt aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden. U heeft verklaard dat hier geen sprake van is.
Stichting ISPT-AFT is verplicht de volgende informatie bekend te maken op het internet over het gesteunde
project:
a) dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;
b) de doelstellingen van het gesteunde project;
c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden
verwacht;
d) de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden
bekendgemaakt;

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 uitvoering van uw project.
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Financiële bijlage
Begroting
Werkpakket
Fecaal Fermentatie model

Type
activiteit
Industrieel
onderzoek

Model voor darmwerking

Industrieel
onderzoek

Data analyse

Industrieel
onderzoek

(Type) organisatie
RUG (kennisinstelling)
Friesland Campina (grote onderneming)
ISPT-AFT (kleine onderneming)
RUG (kennisinstelling)
Friesland Campina (grote onderneming)
ISPT-AFT (kleine onderneming)
RUG (kennisinstelling)
Friesland Campina (grote onderneming)
ISPT-AFT (kleine onderneming)

Financiering
Bijdrage projectpartners
Gevraagde subsidie
Totaal

188.481
188.481
376.962

50%
50%
100%

Beschikte
begrote kosten
85.089
9.966
6.666
110.987
9.966
6.667
130.987
9.966
6.667
376.962

