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Cnderwerp > verlening subside "BEiwilvalonsatievan Groningse gewassen”

Geachte heer JEG

Met belangsteling hebben wij Kennisgenomenvan uw subsidieaarvraag voor het projec Emwitvalonsatievan

Groningse gewassen. Doel van het project is het verhogenvan eiwitextracie door het onderzoekenen valideren

van technologieén en grondstoffen diegeschiktzijn omde eerste stap te zetten naar de realisatievan de

productievan duurzame plantaardige eiwitten in Groningen. Het project bestaat uit werkpakket 2 dat is gericht op
het ontwikkden en validerenvan een duuamer productieproces rond aardappeleiwit, het test en van functionele

eigenschappen van het aardappeleiwit en het ontwikkelen en valideren van analytische methoden omde

product kwalit eit te borgen, onderoek naar nieuwe technieken ombetere resultaten teverkrijgen. Werkpaket 3

gaat over het plant aardig eiwit rubisco en is gencht op het onderzoeken envoorbereiden van

procesverbeteringen op pilotschaal, het testen en evalueren van procesverbeteringen, studievan het

fabreksontwerpop basis hier an en onderzoek naar nieuwe technieken ombetere resultaten teverkrijgen. Het

eerste werkpakket betreft het uitwisselen van kennistussen de twee werkpakketten'casestudies zodat de

bedripen leren van elkaarsonderzoek Lvraagt€ 1.250.949- aan voor uw project

Besluit

Uw aarvraag past binnen het programmaFASCINATING. Wij hebben uwaanvraag beoordeeld aan de handvan

onze subsidievoorwaarden, onze beleidskaders en de doelstellingen van het Fascinating programma. Lh

aanvraag past binnen deze kaders. Daaromyerlenen wij u een subsidie van € 1.250.949-v oor uw projed. Eris

sprake van geoorloofde staatssteun, zieonder kK opje staatssteun.

Voorschot

lw ontv angt een voorschotvan 50%van het subsidiebedrag. Dit eerste voorschotvan€ 625. 474, - maken wij
binnenkort aan u over op bankrekeningnummerNL18RABO0364829326 ten namevan StichtingISPT-AFT onder

vermeldingvan het documentnunmer van deze brief “2022-060231°. Eentweedevoorschot van30%kunt u

aanvragen wanneer 50% van de kosten is germaad. De resterende20% ontvangt una devaststelingvan de
sub sidie, als uvoldaan heeft aan deverplichtingen.

Lastneming
De lastneming isvoor ons alsvolgt: € 625.000 -voor het jaar £375.000, -voor het jaar 2023, €250.949-
voor het jaar 2024.

Staatssteun

In uw projectplan hegft u aangegevendat erinhet projed sprake isvan werkzaamheden dievallen onder

industrieel onderz oek en experimentde ontwikkeling zoals bedoeld in de Algemene
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Gro epsyrijstellingsyerord ening. Op grondvan een inhoudelifk e beoordelingvan de activiteiten in het project
worden deze inderdaad aangemnerkt als industneel ondez oek en ex periment eleonwikkeling. Wij hebben

geconstateerddat uwverzoekomsubsidie past binnen de kadersvan de Algemene
Gro epsvrijstellingsyerord ering, artikel 25, Steunvoor onderzoeks en ontwikkelingsprojecten.

Wij wiizenu erop dat er op grond van artikel 25 van deAGW per activiteit en partnerv erschillende maxinale

sub sidiepercentagesvan toepassing zijn die zijn gekoppeld aan de artikelen van deAGVY. Bij devaststellingvan
de subside zal per activitet en per partner worden beoordeeldof isvoldaan aan de staatssteunregels. In de

bijlage treft udeverdeling per projedparner en de(maximale) subsidiepercentagesaan. Op het moment dat er

bijde uitvoeringwijzingent.ov. de begrating en offinanderingzijn, dan kan dat invioed hebben op de maximale
steun die op grond van de AGVY mogelijkis.

De provincieGroningen doetvan de subsidieverlening een kKennisgeving aan de Europese Commissie.

Verplichtingen
Aan deze verlening vertinden wij devolgende verplichiingen:
1. LJ best Godtisunside aan 46 uitvoerging

Van uw project Zul peschreven|In Uwanvhin
invRangeen het diefid debi wordt voor het proict

3. Het projectstart 2 mei en urealiseer het propctvoor 31 juli 2024.
4 Als ersprake isvan een (substantiéle) wizigingvand efinancién, de inhoud, de onwang en/ ofvoortgangyvan

het uw project dan meldt u dit direct schriftelijk aan ons.

5. Uverantwoordt de uitvoeringvan het project zoals hierna onder “voortgangsrappartages’ en verantwoording
15 Opgenomen.

6. Conformartikel 1, vierde lid, onder b, van deAGVY wordt betalingvan subsidie uitgesloten indien ten

aarzien van een onderneming een bevel totterugvordenng uitaat ingevolge een eerder besluit van de

Commissie waarbij de steun onrechtmatig en orverenigbaar met deinterne markt isv erkiard. LU heeft

verklaard dat hier geen sprakevanis bij u en de progctpartners.
Tf. Conformartikel 1, vierdelid, onder c, van deAGVY wordt geen subsidie verstrekt indien uw onderneming

wordt aangemerkt als een onderneming in moeilifheden. LU heeft verklaard dat hier geen sprake van isbij u

endeprojectpartners

Publiciteit

Wij stellen het op prijs als u bij publicteit rondomuw activiteiten het logovan Nationaal ProgrammaGroningen en

de provincie gebruik omte laten zien dat het project mede mogelijk is genaakt door een bijdragevan Mationaal

Programma Gronngen waar de provinde Groningen onderdeel van is.

De logaszijn te vinden op www. proving egroni 1 rogrammagroningen. nldownloads’

of kunnen wij u per mail toesturen. Daarnaast5thoren we graag wanneer er ov or rraior wordt gecommuniceerd,
zodat we berichten kunnen delenen eventueel met u mee kunnen denken. Via

Communicati e@n: progranmagroningen.n kuntu contac met ons opnemen

Voortgangsrapportages
Gedurend ede uitvoering van het project stuart u jaarlijks op dezelfdedatum een voortgangsrapportage.
Uw eerste voortgangsrapportage ontvangen wij uiterlik 14 februari 2023. In devoortgangsrapportages beschrijft
u de inhoudelijke en finandélevcorigangvan het progct.

Verantwoording
De subside stdlenwij definitief vast nadat wijvan u een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie hebben

ontvangen. Dit verzoek totvaststelling ontv angen wij uit erlijk 13 wekennavoltooien van het project, dus uiterlijk
30 oktober 2024.

De aarvraag omvaststdling bevat devolgende informatie:

1. Eeninhoudelijkverslag waaniit blijk dat de activiteit en waarvoor de subsidie is verleend zijn vemicht conform

deverlening en dat is voldaan aan de vemichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
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3. Aan het financiéle verslagvoegt u een verklaringvan getrouwheidtoe die iso pgesteld door een accountant

als bed oeldin artikel 36, tweede lid, onderdeel |, van deWet op het accountantsberoep.



Als de activiteiten anders zijn vemicht danin de subsidieverlening staat of als u zich niet houdt aan de

verplichtingen, kan dat gevalgen hebbenvoor de subsidie die uvan ons ontvangt. Wij kunnen de subsidiedan

intrek ken of op een lager bedragvaststellen.

Als uit de financiele verantwoording bligt da 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 publict eit rondomuw activiteit en het logovan Nationaal ProgrammaGroningen en

de provincie gebruikt omte laten zien dat het project mede mogelijk is germaakt door een bijdrage van Mationaal

Programme Groningen waar de provinceGroningen onderdee| van is.

Delogo'szintevinden op www. proving egroning en. nll ogo en www. nationaal pr agroningen.nl downloads

of kunnen wij u per mail toesturen.

Daarnaast horen we graag wanneer er ov er projeden wordt gecommuniceerd, zodat we berichten kunnen delen

en eventuesl met umes kunnen denken. Via conmuncaie@nationaalprogrammagroningen.nl
kunt u contac met ons opnemen.

Wet- en regelgeving
Op dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Kadererordening subsidies provincie Groningen 2017 en

de Procedureregeling subsidies provindeGroningen2018vantoepassing. Deze informatievindt u op onze

website www. prov inciegroningen. nl.

Bezwaar

Als uhet niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatumyan deze brig een

bezwaarschrift indienen. U kunt alleen per post een bezwaar indienen. Meer informatie daarovervindtu op orze

website www. prov inciegroningen. nlfberwaarmaken

Als uoverweeqgt een berwaarschriftin te dienen dan kunt uook eerst contac met ons opnemenzodat wij het

besluit kunnen todicht en.

Vragen
Voorinhoudelijkevragen kunt u contact opnemen met de heer[.0mu snelvan dienst te kunnen zijn,
raden wij aan om het dossiernummer 3039967 tev emmelden.

Wi wensenu veel succes bij deuitvoenngvan uw project.

Hoogachtend,

GedeputeerdeStaten van Groningen:

CVoorzitter.

,secretans.



Bijlage begroting/ AGW tabelfinanciering

Werk- | Ty pe activiteit (Typ €) organisatie Beschikte begrote
Kostennakket

1 Exp enmenteleormwikkelng | TSP 1-41 1 (Keine ondememing)
Av ebe (groteonderneming)
Co sun (groteo nderneming)

2. Exp ermentele ontwikkeling | Av ebe (grote onderneming)

Industrieel onderzoek =H 1-AFT (Kleine ondemermng)
3 Expenmentele Cosun (grote ondernening)

ontwikkeing

ustrieel Underzoek lelne ondememing)

1. Eiwitvalonsaie overkoepelend (samenwerking Avebel/Cosun)
-  Utwisseling kennis en best practices uit de beide case studies

Experimentele
ontwik keling

Y Case siudy AveDe Technologieonwikkeling eiwil ull aardappelen
-  Ontwikkelen env alideren duuzamer productieproces
-  Testen functionele eigenschappen nieuwty pe aardappel eit
-  Ontwikkelen env alidersn analytische methoden om

product kwaliteitte borgen

Experimentele
ontwik keling

= LNOJerZoek naar Nieuwe 1Lecnni eken omo Sere resulatenie

Verknjgen

Industneel onderzoek

Case study Cosun: Technologeontwikkeling eiwit uit rubisco

-  Onderzoekivoorereidng procesy erbetering pilotschaal
-  Testen en evalueren procesverbeteringen
- Studie fabrieksontwerp op basis bovenstaand onderzoek,

testen en evalueren

col Experimentele
ontwik keling

= Lnderzoek naar Nieuwe Techni eken omo sere resulaenie

verknjgen

Industneel onderzoek

Subsidiabele kosten

Loonkaosten 2.454.044

Project gerel ate erde gebruik skosten machines 188.531

Aan derden verschuldigde kosten: exteme inhuur, 2.214.968

consumables, voor projec aangeschate machines

(aanschafwaarde-minusrestwaarde), verbruikte

mat erialen en hulpmiddelen, huur apparatuur
Total 2.857.543

Bijdrage projectpanners | 3.606.594

Levraagde subside | 1. 250 54!

Totaal 4.857.543


