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uw aanvraag van 29 september en uw herziene aanvraag van
16 mei 2022
: verlening subsidie project 3XR

Geachte
Met belangstelling hebben wij uw subsidieaanvraag gelezen voor het project Samen Renderend, Regionaal,
Regeneratief Boeren (3XR). Doel van het project is Doel van het project is het ontwikkelen van een renderend,
regionaal samenwerkingsverband van akkerbouwers en melkveehouders dat leidt tot een regeneratief
landbouwsysteem gericht op verbetering van het verdienvermogen, verhogen van de zelfvoorzienendheid en
een klimaatneutralere productie. Het project wordt uitgevoerd Agrifirm in samenwerking met andere partners
van Fascinating. U vraagt € 83.000,- aan voor uw project.
Besluit
Uw aanvraag past binnen het programma FASCINATING waarvoor door het Nationaal Programma Groningen
€ 10.050.000,- beschikbaar is gesteld. 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 maximaal € 83.000,- voor uw project.
Voorschot
Het subsidiebedrag van in totaal € 83.000,- wordt tot maximaal 80% bevoorschot. Het overige deel van de
subsidie ontvangt u bij de vaststelling van de subsidie na afronding van het project. Het voorschot van
€ 66.400,- maken wij binnenkort aan u over op bankrekeningnummer NL18RABO0364829826 ten name van
Stichting ISPT-AFT onder vermelding van het documentnummer van deze brief `2022-041178`.
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. Het project start 1 mei 2022 en u realiseert het project voor 31 maart 2023.
3. 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.
4. U verantwoordt de uitvoering van het project zoals hieronder is opgenomen.
Publiciteit
Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van Nationaal Programma Groningen
en provincie Groningen gebruikt en vermeldt dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van
Nationaal Programma Groningen. Daarnaast horen we graag wanneer er over projecten wordt

Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur,
Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

gecommuniceerd, zodat we berichten kunnen delen en eventueel met u mee kunnen denken. Via
nationaalprogramma@provinciegroningen.nl kunt u contact met ons opnemen.
Verzoek om vaststelling subsidie en rapportage
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 juni 2023.
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 / de subsidieregeling en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie
verbonden zijn.
2. Een financiële 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 financiële 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 niet, of niet geheel zijn verricht of als niet of niet geheel aan de subsidievoorwaarden is
voldaan, kunnen wij de subsidieverlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en
uitbetaalde bedragen terugvorderen.
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.
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.
Staatssteun
Wij hebben beoordeeld dat er sprake is van staatssteun. De activiteiten in het project kunnen onder artikel 25
AGVV (haalbaarheidsstudie) worden gebracht. Om te voorkomen dat er onbedoeld voordeel terecht komt bij
ingehuurde bedrijven, moet het aannemelijk zijn dat deze inhuur marktconform geschiedt. Wij verzoeken u met
het oog op marktconformiteit de opdrachtverlening in de uitvoering via een overeenkomst en bijbehorende
facturering te laten plaatsvinden waarbij marktconformiteit geborgd is.
Stichting ISPT-ATF is verplicht de volgende informatie bekend te maken op het internet over het gesteunde
project:
1. dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;
2. de doelstellingen van het gesteunde project;
3. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden
verwacht;
4. de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden
bekendgemaakt;
5. de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle
ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -sub sector actief zijn.
Bezwaar
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 op de website van de
provincie Groningen, www.provinciegroningen.nl.
Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, wilt u dan van tevoren hierover contact met ons opnemen?
Misschien kunnen bezwaren door een toelichting worden weggenomen.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de

Om u snel van dienst te kunnen zijn, raden wij

aan om het dossiernummer SD32181 te vermelden.
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

