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Geachte heer Jongsma,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw subsidieaanvraag voor het project Eiwitvalorisatie van
Groningse gewassen. Doel van het project is het verhogen van eiwitextractie door het onderzoeken en valideren
van technologieën en grondstoffen die geschikt zijn om de eerste stap te zetten naar de realisatie van de
productie van duurzame plantaardige eiwitten in Groningen. Het project bestaat uit werkpakket 2 dat is gericht op
het ontwikkelen en valideren van een duurzamer productieproces rond aardappeleiwit, het testen van functionele
eigenschappen van het aardappeleiwit en het ontwikkelen en valideren van analytische methoden om de
productkwaliteit te borgen, onderzoek naar nieuwe technieken om betere resultaten te verkrijgen. Werkpakket 3
gaat over het plantaardig eiwit rubisco en is gericht op het onderzoeken en voorbereiden van
procesverbeteringen op pilotschaal, het testen en evalueren van procesverbeteringen, studie van het
f abrieksontwerp op basis hiervan en onderzoek naar nieuwe technieken om betere resultaten te verkrijgen. Het
eerste werkpakket betreft het uitwisselen van kennis tussen de twee werkpakketten/casestudies zodat de
bedrijven leren van elkaars onderzoek. U vraagt € 1.250.949,- aan voor uw project.
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 € 1.250.949,- voor uw project. Er is
sprake van geoorloofde staatssteun, zie onder kopje staatssteun.
Voorschot
Uw ontvangt een voorschot van 50% van het subsidiebedrag. Dit eerste voorschot van € 625.474,- maken wij
binnenkort aan u over op bankrekeningnummer NL18RABO0364829826 ten name van Stichting ISPT-AFT onder
vermelding van het documentnummer van deze brief “2022-060231”. Een tweede voorschot van 30% kunt u
aanvragen wanneer 50% van de kosten is gemaakt. De resterende 20% ontvangt u na de vaststelling van de
subsidie, als u voldaan heeft aan de verplichtingen.
Lastneming
De lastneming is voor ons als volgt: € 625.000,- voor het jaar 2022, € 375.000,- voor het jaar 2023, € 250.949,voor het jaar 2024.
Staatssteun
In uw projectplan heeft u aangegeven dat er in het project sprake is van werkzaamheden die vallen onder
industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals bedoeld in de Algemene
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Groepsvrijstellingsverordening. Op grond van een inhoudelijke beoordeling van de activiteiten in het project
worden deze inderdaad aangemerkt als industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Wij hebben
geconstateerd dat uw verzoek om subsidie past binnen de kaders van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening, artikel 25, Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Wij wijzen u erop dat er op grond van artikel 25 van de AGVV per activiteit en partner verschillende maximale
subsidiepercentages van toepassing zijn die zijn gekoppeld aan de artikelen van de AGVV. Bij de vaststelling van
de subsidie zal per activiteit en per partner worden beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. In de
bijlage treft u de verdeling per projectpartner en de (maximale) subsidiepercentages aan. Op het moment dat er
bij de uitvoering wijzingen t.o.v. de begroting en/of financiering zijn, dan kan dat invloed hebben op de maximale
steun die op grond van de AGVV mogelijk is.
De provincie Groningen doet van de subsidieverlening een kennisgeving aan de Europese Commissie.
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. De opgevoerde investerings- en materiaalkosten komen alleen in aanmerking voor zover en zolang de
investering en het materiaal gebruikt wordt voor het project.
3. Het project start 2 mei 2022 en u realiseert het project voor 31 juli 2024.
4. 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.
5. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hierna onder 'voortgangsrapportages' en ‘verantwoording’
is opgenomen.
6. Conf orm 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 bij u en de projectpartners.
7. Conf orm 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 bij u
en de projectpartners.
Publiciteit
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van Nationaal Programma Groningen en
de provincie gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Nationaal
Programma Groningen waar de provincie Groningen onderdeel van is.
De logo's zijn te vinden op www.provinciegroningen.nl/logo en www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
of kunnen wij u per mail toesturen. Daarnaast horen we graag wanneer er over projecten wordt gecommuniceerd,
zodat we berichten kunnen delen en eventueel met u mee kunnen denken. Via
communicatie@nationaalprogrammagroningen.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 14 f ebruari 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 oktober 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 en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
2. Een f inanciële 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 f inanciële 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.
Publiciteit
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van Nationaal Programma Groningen en
de provincie gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Nationaal
Programma Groningen waar de provincie Groningen onderdeel van is.
De logo's zijn te vinden op www.provinciegroningen.nl/logo en www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
of kunnen wij u per mail toesturen.
Daarnaast horen we graag wanneer er over projecten wordt gecommuniceerd, zodat we berichten kunnen delen
en eventueel met u mee kunnen denken. Via communicatie@nationaalprogrammagroningen.nl
kunt u contact met ons opnemen.
Wet- en regelgeving
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en
de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing. Deze informatie vindt u op onze
website www.provinciegroningen.nl.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een
bezwaarschrift indienen. U kunt alleen per post een bezwaar indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze
website www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen dan kunt u ook eerst contact met ons opnemen zodat wij het
besluit kunnen toelichten.
Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Mennega. Om u snel van dienst te kunnen zijn,
raden wij aan om het dossiernummer SD39967 te vermelden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Bijlage begroting/AGVV tabel/financiering
Werkpakket
1.

Type activiteit

(Type) organisatie

Experimentele ontwikkeling

2.

Experimentele ontwikkeling

ISPT-AFT (kleine onderneming)
Avebe (grote onderneming)
Cosun (grote onderneming)
Avebe (grote onderneming)

Beschikte begrote
kosten
98.750
100.000
100.000
2.027.590

ISPT-AFT (kleine onderneming)
Cosun (grote onderneming)

73.125
2.384.953

ISPT-AFT (kleine onderneming)

73.125

3

Industrieel onderzoek
Experimentele
ontwikkeling
Industrieel Onderzoek

Totaal
1.
2.

3.

4.857.543
Eiwitvalorisatie overkoepelend (samenwerking Avebe/Cosun)
- Uitwisseling kennis en best practices uit de beide case studies
Case study Avebe: Technologieontwikkeling eiwit uit aardappelen
- Ontwikkelen en valideren duurzamer productieproces
- Testen f unctionele eigenschappen nieuw type aardappeleiwit
- Ontwikkelen en valideren analytische methoden om
productkwaliteit te borgen
- Onderzoek naar nieuwe technieken om betere resultaten te
verkrijgen
Case study Cosun: Technologieontwikkeling eiwit uit rubisco
- Onderzoek/voorbereiding procesverbetering pilotschaal
- Testen en evalueren procesverbeteringen
- Studie fabrieksontwerp op basis bovenstaand onderzoek,
testen en evalueren
- Onderzoek naar nieuwe technieken om betere resultaten te
verkrijgen

Subsidiabele kosten
Loonkosten
Projectgerelateerde gebruikskosten machines
Aan derden verschuldigde kosten: externe inhuur,
consumables, voor project aangeschafte machines
(aanschaf waarde-minus restwaarde), verbruikte
materialen en hulpmiddelen, huur apparatuur
Totaal
Bijdrage projectpartners
Gevraagde subsidie
Totaal

3.606.594
1.250.949
4.857.543

2.454.044
188.531
2.214.968

4.857.543
74.2%
25.8%
100.0%

Experimentele
ontwikkeling
Experimentele
ontwikkeling

Industrieel onderzoek
Experimentele
ontwikkeling

Industrieel onderzoek

