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Bijlage > 2

Onderwserp : Verlening subsidie aan REP-project "Productie faciliteit

medizche isotopen’, projectnummer RE P-31

Geachte [INING

Op 18 mei 2021 hebben wij uwsubsidieaanvraag ontvangen inzake het Ruimtelijk Economische Programma

Zuderzeelijn (REP-ZZL). Het betreft het project "Productie fadliteit medische isotopen’.

Wat is ons besluit?

Ten aanzen van uwaanvraag heeft toetzing plaatsgevonden op de voorwaarden die gelden voorhet REP. Wij
hebben besloten om u voor het project" Productie facilitet medische isotopen’ een subsidie te verlenen va nuit

het REP. Het project slut aan bij de inhoud en hoofddoelstelling van dit programma en dan met name bij

opgave A Versterken kennispieken®, programmalijn 4 "Life Sciences’.

De toegekende RE P-subsidie voor dit project is eenmalig en bedraagt maximaal € 5.000.000,-. Dit is een

bijdrage in de totale geraamde subsidiabele projectkosten ad. € 12.281 .819 - op basis van uwingediende

aanvraag met begroting en projectplan. Zie voorde specificatie van genocemde kosten bijlage 1 bij deze brief,
deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking.

Op basis van de door u verstrekte informatie wordt de subsidie als volgt over de jaren 2021 tot en met 2024

verdeeld:

2021: €£ 200.000

2022: € 1.669.000

2023 £€ 2.786.000

2024: € 345.000

Het subsidiebedrag zal naar evenredigheid worden veraagd indien de werkelijke subsidiabele kosten lager
worden vastgesteld dan de geraamde subzsidiabele kosten.

Doel project
Uw bedrijfheeft het voornemen om in de gemeente Veendam een productie faciliteit voor medische isotopen te

realizseren. U heeft een productietechnologie ontwikkeld die veiliger, schoner én kosteneffectiever dan

bestaande reactortechnologie is. Deze fadltet heeft als primair doel het produceren van een brede range van

medische izotopen. Het REP-pmject behelst het realizeren van alle voorbereidende werkzaamheden om de

bouwvan de beoogde productie faciliteit zo spoedig mogelijk te kunnen starten.
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Projectperiode
Het project start op 12 mei 2021 en eindigt op 30 juni 2024.

Staatssteun

De aan u te verstrekken subsidie merken wij aan als staatzsteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het

Verdrag betrefiende de werking van de Europese Unie. Ten aanzien van de aan u te verstrekken subsidie wordt

toepassing gegeven aan de Vemordening (EU) Nr. 8531/2014 van de Comm issie van 17juni 2014 waarbij

bepaalde categoriegen steun op grond van de arikelen 107 en 10& van het Verdrag met de interne markt

verenigbaar worden verklaard (PE LU 2014, L 1837/1), laatztelijk gevdjzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 van

de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39), hiema: AGWVV. De te subsidieren activiteit valt onder

artikel 49 van de AGVV: "Steun ten behoeve van milieustudies’,

Aanwvullende voorwaarden
1. Wij wdjzen u erin dit verband nadrukkelijk op datde subsidie slechis wordt verstrekt voor zover deze niet

in strijd i= met de hoo fdstukken | en ll, en artikel 49 van de AGWVY.

2. Conform artikel 1, vierde lid, onder b, van de AGW wordt betaling van subsidie uitgesloten indien ten

aanzien van uw onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit vande

Commiszie waarbij de steun onrechtmatig en cnverenigbaar met de interne markt is verklaard. U heeft

verklaard dat hier geen sprake van is bij Shine Europe BY.

3. Subsidie wordt niet verstrekt indien uwondememing wordt aangemerkt als een onderneming in

moeilikheden, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de AGW.

4. Indien ter zake van de te subsidiéren activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan ofdoor de

Europese Commiszie steun is verstrekt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig aangepast dat het

totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan volgens de AGW is toegestaan.
5. Indien u niet, niet tijdig of nietgeheel aan de in deze beschikking geste lde verplichtingen kan voldoen,

dient u dit schriftelijk bij ons te melden

Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieveriening uwnaam en het

toegekende subsidiebedrag melden aan de Eumpese Commissie en publiceren in een openbaar register.

Welke wet-en regelgeving is van toepassing?

Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kadervemrdening subsidies provincie Groningen 1998 en

de beleidzregel Uitvoenngskader REFP-ZZL Groningen die op 12 mei 2020 door Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen is vastgesteld van toepassing. Het utvoemgskader REP maakt onverkort en

onvoorwaardelijk deel uit van deze beschikking.

Toelichtend gesprek
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. In dit gesprek
Zullen wij de ze beschikking tot subsidieverdening en de bijbehorende vemplichtingen nadertoelichten.

Rechtsbescherming

Alz u het niet eens bent met dit beslut bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van

deze briefeen bezwaarschritt in te dienen. M eer inform ate daarover vindt u in de digitale brochure “Bezwaar
maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen

(wwwprovinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschritt in te dienen, zouden wi het op prijs stellen als

u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uwbezwaren door een toelichting van ons worden

weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de weking van dit besluit niet op. U kunt daarrfoor

een verzoek om vooriopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een vooriopige

voorziening vindt u op weawrechispraak.nl.



Nadere informatie

Wij verzoeken u om in alle comespondentie met betrekking tot het project het projectnummer (REP-31)en
dossiernummer (K23295) te vem elden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact epnemen met EN

itelefoonnummer: | mail: provincegroningen.nl)

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldeende hebben geinformeerd.

BIJLAGEN:

1. Financiéle projectge gevens
2. Uitvoeringskader RE P-ZZL Groningen (verzie mei 2020)

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

Teamleider Pmgramma- en Projectinanciering

Domein Beleid

Deze briefiz eekimnizch aangemaakt en dasrom niet ondertekend.



Bijlage 1

Bij de beschikking tot s ubsidieverlening voor project 'Productiefaciliteit Medische

isotopen’ (projectnummer REP-31)

Begroting en dekking project

Kosten

De subsidiabele projectkosten (ex. BTW) zijn als volgt cpgebouvd (bedragen in euro’s)

Kosten derden (o.a. advieskosten extern) 12.281.6159

- human resources (kosten derden) 926677

- kantoorkosten 275.706

- consulting & senfices 2.794.761

- licensin 2.024.475

Nietwverrekenbare BTW 0

Totaal subsidiabel 12.281.619

Niet-subsidiabele kosten 0

Totaal kosten project 12.2681.619

Financierng
In de financiering van het project is als volgt voorzien:

“Financieringsbron bedragen in euro's |
Private bijdragen:

* Shine Europe BV 7.281818] S55

Gevraagde REP bijdrage soooooo)l #1

“Totale financiering project 12.281.619 | 100


