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:

Onderwerp . Showcase bio-based aramide vezel

Geachte| ING

Maar aanleiding van uw verzosk om subsidie voor het samenwerkingsproject tussen BioBTX en Teijin voor een

bio-gebaseerde aramide vezel showcase, delen wij u mee dat wij hebben besloten u een éénmalige subsidise

verlenan van maximaal € 32.500--.

Aan het verlenen van deze subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen:
1. U dient de subsidie te besteden aan de showcase bio-based aramide vezel, conform het

overgelegde projectplan; versie 12-08-2018.

2. De uitvoering van het gesubsidieerde project dient t& zijn voltooid voor 31 maart 2020,

3. Binnen 13 weken na het beéindigen van de werkzaamheden ten behoeve van het project dient er

een korte inhoudelijke rapportage te worden overlegd.
4, De verdere financiering dient zeker te zijn gesteld.
5. In alle externe communicatie omtrent het project dient te worden vermeld dat het project mede

mogelijk is gemaakt door een financiéle bijdrage vanuit Groningen@Work, het programma voor

economia en arpeidsmarkt van de provincie Groningen 2016-2018. De te gebruiken logos kunt u

via de mail bij ons opvragen.

Nadat de gesubsidiserde activiteiten zijn verricht zullen wij ambtshalve overgaan tot vaststelling van de

subsidie, LU dient er rekening mee te houden dat er tavens een financiéle verantwoording van de uitvoering van

de gesubsidieerde activiteiten kan worden gevraagd.
Indien uit de inhoudelijke verantwoording blijkt dat u niet of niet geheel heeft voldaan aan de door ons

opgelegde subsidievoorschriften of -verplichtingen dan kunnen wij besluiten om de subsidie lager vast te

stellen. In dat geval gaan wij over tot een terugvordering van (een deel van) de betaalde subsidie.

Een voorschot van € 26.000,--, zijnde B0% van de subsidie, maken wij binnenkort over ap uw

bankrekeningnummerEEtn.v. BioBTX B.V. onder vermelding van "voorschot "subsidie

Showcase bio-based aramide vezel'. Uitbetaling van de overige 20% wordt bij de vaststelling behandeld

Staatssteun

Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw

onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door de mogelijke ontwikkelingen
van het project een verstoring van de interme markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGWVV. In

het bijzonder onder de steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (Hoofdstuk [ll Deel 4 van de AGVV),

specifiek experimentele ontwikkeling, artikel 25 lid 2 onder ¢ AGVV.
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De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 40% worden gesubsidieerd omdat uw project een

samenwerking behelst. De totale subsidiabele kosten van uw project baedragen € 185.000,--, De steunintensitet

van de provincie Drenthe en de provincie Groningen bedragen gezamenlijk 34% waardoor deze steun onder de

toegestane steunintensiteit blijft.

Liw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de

AGVY. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening van de

Europese Commissie, Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verlaand.

De provincie Drenthe geeft van de verlening van deze subsidie en van de subsidie van de provincie Groningen,
overagnkomstig de desbetreffende bepalingen van de AGWYY, binnen 20 werkdagen na dagtekening van beide

beschikkingen kennis aan de Europese Commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving publiceran zoweal wij
als de provincie Drenthe de aan u toegezonden beschikkingen op onze websites.

Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan uw onderneming verleende steun

onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interme markt, enfof als er sprake is van dat uw

ondernaming enfof van projectpartners in financiele moeilijkheden is.

Dp deze subsidieveriening zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening subsidies provincie

Groningen 2017 van toepassing. De actusle versie van deze laatste verordening vindt u op onze website

Www,pravinciegroningen,nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weaken na verzenddatum van

deze brief een bezwaarschrift in te dienan, Meer informatie daaraver vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar

maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de province Groningen
(www. pravinciegroningan,nl). Als u overwesgt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als

u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door ean toelichting van ons worden

weggenamen. Het indignen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor

een verzoek om voorlopige voarziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige
voorziening vindt u op www. rechtspraak.nl.

Voor eventuale vragen kunt u contact opnemen met

Wi) vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
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