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Ondervarp » vaststelling subsidie De Hollandse garnaal tussan de Dubbele

Dijk

Geachte (IEG

Met belangstelling hebben wi) uw subsidisaanvraag gelezen voor het demoproject 'De Hollands garnaal tussen

de Dubbeale Dijk’, Het innovalieve demoproject biedt perspactiel aan de garnalenvisseari] en de ontwikkeling van

de aguacultuur in Nederland en is daardoor een mooie toevoeging aan het Dubbele dijk-gebied. U vraagt
€ 20.000- aan voor uw project.

Wat is ons besluit?

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld aan de hand van de baocordelingscriteria van onze beleidskaders. Uw

aanvraag past binnen deze kaders. Daarom ontvangt u een subsidie van € 20.000,- voor uw project. Wij stellen

deze subsidie direct vast.

Het subsidiebedrag van € 20.000,- maken wi] binnankort aan u over op bankrekaningnummer
onder vermelding van het documentnummer

van deze brief "2021-026926"

Wat zijn uw verplichtingen?
Aan deze vaststelling 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 op 12 april 2021, of uiterlijk 2 maanden na de datum van deze brief. U realiseert het

project voor 12 oktober 2021,

3, Als er sprake is van ean (substantigle) wijziging van dea inhoud, de omvang enfol voortgang van het

uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.

4. Als uw project deel uitmaakt van de steekproefsgewijze controle kunt u desgevraagd aantonen dat

de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, en dat is voldaan aan verplichtingsn
verbondan aan de subsidie. Deze contrale kan eventuesl resulteren in het bijstellan van de

subsidie.

2. Voor het verdenen van de subsidie wordt gebruik gemaakt van het staatssteunkader de Algemene

Groepsvrijstallingsverordening artikel 25 "Steun vaor onderzosks- en ontwikkelingsprojecten’, Hiern

staal beschreven aan wealke varplichten hat bedrijf moet voldoan om gabruik te maken van da

subsidie. Zo haaft MoordDogst aangegeven te gaan samenwerkan mel instanties an

onderzoeksresultaten openbaar te delen.

Martrikerkhof 12 St Jarssiraatd PostousG140 Telefoan

GTZ JG Gronrgen BZ JN Granifkgen ATO AF Gidrirgi 050 3164891

De pimreinGh Groningen werkt wolgens nomen die zn vasigelegd in een handsest voor dienstvetening. Gi hardvest vindt u op ones website of kurt u opreTagen ©) de aldsing Bestuur,

Junidische Faken & Communicate: G50 3180180 BTW BILGE EZ B22 BOT) Kuk: O18) IRAN: MLE ADRS 405 (MEH 91 0 BC: AOMNANL2S



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 ap www. provinciegroningen.nlfiogo of kunnen wij u per mail toesturen,

Deze subsidievaststelling kan ingetrokken worden als blijkt dat uw project niet of niet volledig is uitgevoerd zoals

beschreven in uw subsidieaanvraag. In dat geval gaan wij over fot een terugvordering van (een deel van) de

betaalde subsidise,

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 hitps)www provinciegroningen, nlfloketsubsidies/,

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 beslut’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
WWW, pravinciegroningen. nl,

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

voorlapige voorziening indienen. Meer informatie aver hel vragen van aan vaarlopige vaorziening vindt u ap

www rechispraak.nl.

Als u averweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaran door een loalichting worden weggenamen.

Heeft u nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact

en met het subsidieteam, telefoonnummer 050- 318 4700.

LU kunt ons ook mailen via subsidies |
| nl of een brief sturen naar Provincie Groningen,

Subsidieteam, Postbus 610, 8700 AP Groningen.
Om u snal van dienst te kunnen zijn, raden wij aan om bovenstaand dossiernummer fe vaermaldan,

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

.
Voorzitter,

. secretaris.


