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Geachte heer Van Zuidam,
.74281 Projectsubsidie
Op 3 februari 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor de cofinanciering van het project 'Het
blockchain hackathon innovatieprogramma' op grond van het Operationeel Programma NoordNederland 2014-2020 op grond van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2017. Wij hebben uw
aanvraag beoordeeld. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.
Met betrekking tot het bovengenoemde OP EFRO programma heeft het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) u op 11 mei 2017, een subsidiebeschikking (OPSNN 0144) gestuurd. Op
basis van deze beschikking doen wij u onze beschikking toekomen ten aanzien van de cofinanciering
door de provincie Drenthe.
U heeft aan de provincie Drenthe een subsidiebijdrage gevraagd van € 50.000,00. In de initiatieffase
van het project heeft u reeds € 10.000,00 van ons ontvangen. Wij hebben dan ook besloten u een
subsidie van maximaal € 40.000,00, te verlenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
en de Algemene subsidieverordening Drenthe (Asv 2017), voor een periode tot 11 mei 2020.
De door u voorgestelde activiteiten passen binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe en
voldoen aan de criteria van het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van
de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2017.
Het project dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de door u ingediende aanvraag.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700369 te vermelden.
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Voorschot
Wij hebben besloten u een voorschot te verstrekken van € 32.000,00, zijnde 80% van de verleende
subsidie. Dit voorschot maken wij volgens onderstaand ritme over op bankrekeningnummer
NL36 INGB 0007 4687 60, onder vermelding van het kenmerk van deze brief (201700369-00722275).
Datum
binnen 30 dagen na dagtekening
van deze brief

Bedrag

half juni 2019

€ 16.000,-

€ 16.000,-

Verplichting OP EFRO Kennisontwikkeling 2017 (Uitvoeringsregeling)
De verplichtingen zoals vermeld in de subsidieverleningsbeschikking van het SNN, met
projectnummer OPSNN0144 van 11 mei 2017 zijn van toepassing, met uitzondering van de
bevoorschottingsregeling (artikel 11).
Start- en einddatum project
U heeft aangegeven dat het project op 3 februari 2017 is gestart en dat de einddatum van uw project
20 juni 2020 is. Wij sluiten ons aan bij de door het SNN bepaalde einddatum van uw project, namelijk
11 mei 2020.
Voortgangsrapportage
Wij verzoeken u ons een kopie te zenden van de jaarlijkse voortgangsrapportages die u voor het SNN
opstelt (jaarlijks op 1 juni en 1 december), conform het gestelde in de beschikking van het SNN d.d. 11
mei 2017.
Vaststelling
Binnen dertien weken na de einddatum, maar uiterlijk 10 augustus 2020, dient u een verzoek tot
vaststelling in. Dit vaststellingsverzoek moet voldoen aan het gestelde in de subsidiebeschikking van
het SNN d.d. 11 mei 2017. Bij de vaststelling vindt de verrekening plaats van de voorschotten en het
eventueel nog resterende bedrag. In afwijking van artikel 3.5 Asv wordt de subsidie vastgesteld op
werkelijk gemaakte kosten.
In het verzoek tot vaststelling toont u aan dat de activiteit is verricht en dat aan de opgelegde
prestatieverplichtingen is voldaan. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:
- een activiteitenverslag;
- een financieel verslag of jaarrekening.
Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop
de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie
ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de
subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld.
U bewaart de stukken die betrekking hebben op de besteding van de subsidie en de uitvoering van de
activiteiten tot zes maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd;
Aanvullende verplichtingen

Daarnaast verzoeken wij u om in uw communicatie over de activiteiten tot uitdrukking te brengen dat
deze mede mogelijk worden gemaakt door de provincie Drenthe. Dit met het oog op het informeren
van de burgers over de besteding van belastinggelden.
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Meldingsplicht
Als blijkt dat u de gesubsidieerde activiteiten niet zult uitvoeren of dat u niet aan alle verplichtingen zult
voldoen, stelt u ons daarvan direct schriftelijk of per mail op de hoogte.
Daarnaast stelt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte van:
- relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
- wijzigingen van de statuten betreffende de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Indien u niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen wij dit besluit tot subsidieverlening in uw nadeel
wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Juridisch kader
Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1));
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;
- het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van de Uitvoeringsregeling
Kennisontwikkeling 2017.
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 interne markt kan zijn. Deze steun valt
onder de werking van de AGVV. In het bijzonder onder de vrijstellingscategorie voor innovatiesteun
voor kmo’s, artikel 28 AGVV (Hoofdstuk III Deel 4 van de AGVV).
De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 50% worden gesubsidieerd. De totale
subsidiabele kosten van uw project bedragen € 2.272.700,--. De subsidie van het SNN valt ook onder
de vrijstelling van artikel 28 AGVV, met een steunintensiteit van 40%. De steunintensiteit van het
subsidiedeel van de provincie Drenthe bedraagt 3%. Daarmee blijft de steun onder de toegestane
steunintensiteit.
Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen
van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde
verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.
Wij geven van de verlening van deze subsidie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de
AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van deze beschikking kennis aan de Europese
Commissie en publiceren deze beschikking op onze website.
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 interne markt.
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Nadere informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Esmeralda Top, telefoonnummer
(0592) 365 671 982.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen, b.a.

.
H.J. Schimmel,
Teamleider Bestuursservice en Gebouwen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan,
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag
van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure
verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure

