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Onderwerp: 
Beschikking subsidieverlening voor project ‘Productie van waardevolle biobased tussen- en 
eindproducten in gesloten kringlopen’ met projectnummer OPSNN0073 

Geachte heer Kamminga , 

Op 23 mei 2016 heeft u namens de projectpartners een volledige aanvraag ¡ngediend ¡n het kader 
van het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 op grond van de Beleidsregel OP 
EFRO Kennisontwikkeling 2016 (Beleidsregel). Op 6 september 2016 heeft de 
Deskundígencommissíe geadviseerd om aan uw project punten toe te kennen. In bijlage 1 treft 
u hiervan de onderbouwing aan. Het subsidieplafond van de Beleidsregel is niet bereikt. Wij hebben 
besloten het advies van de Deskundigencommissie over te nemen en aan de projectpartners 
BioBTX B.V., Rijkuniversiteit Groningen, KNN Advies‚ Syncom B.v., Cumapol Emmen B.v., DuFor 
Resins B.V., Sunoil Bio Fuels B.v. en Hogeschooi NHL voor uw project ‘Productie van waardevolle 
biobased tussen— en eindproducten in gesloten kringlopen’ eenmalig een subsldie te verlenen op 
grond van de Beleldsregel van maximaal € 876.476,07. 

U heeft aangegeven dat het project zal starten op 1 juni 2016. Verder heeft u aangegeven dat de 
einddatum van uw project 31 augustus 2019 is. Wij wijzen u erop dat uw project op de 
einddatum dat alle concrete acties (projectactiviteiten) in het project volledíg ten uítvoer dienen te 
zijn gelegd. 

Doelstelling en activiteiten 
De cloelstelling van het project is het uitvoeren van onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe 
kennis voor de efficiënte omzetting van plantaardig restmateriaal tot waardevolle biobased tussen- 
en eindproducten voor de chemische en kunststof-producerende industrie. Daarnaast heeft het 
project tot doel het ontwikkelen van nieuwe kennis voor het gebruiken van biobased additieven, 
monomeren en polymeren ter vervanging van olie gebaseercle grondstoffen. 

Binnen het kennisontwikkeiingsproject vindt toegepast onderzoek plaats met betrekking tot 
valorisatie van (agro—) reststromen, de chemisch katalytische conversie van piantaardig 
restmateriaal, de omzetting/conversie van de output van het Integrated Cascading Catalytic 
Pyrolysis (ICCP) proces naar waardevolle biobased tussen- en eindproducten, de ontwikkeling van 
prototypes van biobased polyesterspecialiteiten en het sluiten van kringlopen waarbij nieuwe 
kennis wordt opgedaan van innovatieve methoden van recycling. 
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De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderstaande werkpakketten: 

WP1: Optimalisatie en voorbewerking van plantaardige reststromen 
WP2: Chemisch katalytische conversie van divers plantaardig restmateriaal 
WP3: Isolatie en valorisatie tot groene tussenproducten 
WP4: Prototypes van groene en circulaire polyesters 
WP5: Sluiten van kringlopen in rPEI’ en biobased polyester productie 

Wijzigingen 
Het project dient te worden uitgevoerd conform de ingediende aanvraag. Wanneer dat niet het 
geval is, kan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) deze verleningsbeschikking 
intrekken. Wijzigingen dienen vooraf schriftelijk te worden gemeld en behoeven goedkeuring van 
het SNN. 

Staatssteun 
In uw projectplan hebt u aangegeven dat er in het project sprake is van werkzaamheden die vallen 
onder industrieel onderzoek zoals bedoeld de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 0p 
grond van een ínhoudelijke beoordeling van de activiteiten ¡n het project worden deze ¡nderdaad 
aangemerkt als industrieel onderzoek. 
Op grond van de Beleidsregel bedraagt het subsidiepercentage 40% van de subsidiabele kosten. 
Conform artikel 4 Iid 3 van de Beleldsregel geldt dat de hoogte van het subsidiepercentage per 
aanvrager kan worden beperkt wanneer de regels van de AGVV daartoe nopen. 
Wij wijzen u erop dat er op grond van artikel 25 van de AGW per activiteit, partner en 
samenwerkingsvorm verschillende maximale steunpercentages van toepassing kunnen zijn die zijn 
gekoppeld aan de artikelen van de AGW. Bij de vaststelling van de subsidie zal per activiteit en per 
partner worden beoordeeld of is voldaan aan de staatssteunregels. In bijlage 2 treft u de verdeling 
per projectpartner en de maximale steunpercentages aan. 
Op het moment dat er bij de uitvoering van uw project ten opzichte van de begroting wijzigingen 
zijn dan kan dat invloed hebben op de maximale steun die op grond van de AGVV mogelijk is. 

Overeenkomstig Europese regelgeving kunnen wij naar aanleiding van deze subsidieverlening de 
namen en toegekende subsidiebedragen per begunstigde melden aan de Europese Commissie en 
publiceren in een openbaar register. 

Projectindicatoren 
voor uw project gelden de volgende doelstellingswaarden ten aanzien van de van toepassing zijnde 
outputindicatoren: 

Indicatoren Omschrijving Doelwaarde 
C001 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 6 
C002 Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 6 
C004 De private bíjdrage in de totale kosten van subsldieprojecten € 796.870,90 
C006 De private bijdrage in de totale kosten van subsidieprojecten € 796-870,90 
C026 Aantal ondernemingen dat samenwerkt met 6 

onderzoeksinstellingen 
C027 De private bijdrage in de totale kosten van innovatie— of € 796.870,90 

onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 
PSO1 Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit 1 

verschillende sectoren (cross-overs) 
PSO2 Aantal kennisuitwisselingstrajecten tussen MKB-ondernemingen 1 

en onderzoeksinstellingen 

Indicator C026 ¡s door SNN toegevoegd omdat deze ook van toepassing ¡s op uw project. 
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Begroting 
De volgende door u begrote kosten komen in aanmerking voor subsidie. 

Kostensoort subsidiabel bedrag_ 
Loonkosten + vast percentage € 1.509.690,16 
Afschrijvingskosten € 145.000,00 
Kosten derden € 536.500 
Totaal subsidiabele projectkosten € 2.191.190,16 
De kosten zoals door u opgenomen in de aanvraag zijn als subsidiabel aangemerkt. 

In aigemene zin dient u rekening te houden met een eventuele verwachte restwaarde. Indien er 
sprake is van een restwaarde dient dit te biijken uit de boekhouding. Een restwaarde kan 
consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Wij wijzen u er tevens op dat op kosten die 
geactiveerd worden consistent moet worden afgeschreven. 
De uitgangspunten van de begroting in deze beschikking‚ waarin met bovenstaande rekening is 
gehouden op basis van beschikbare informatie uit de aanvraagfase, zullen tijdens de uitvoering van 
het project door het SNN getoetst worden. wijzigíngen hierin of nieuwe informatie hierover kunnen 
leiden tot lagere subsidiabele kosten. 

Financiering 
Op basis van de in de vorige aiinea subsidiabel gestelde totale kosten in uw project, komt de 
maximale subsidie die aan uw project toegekend wordt uit op € 2.191.190,16 x 40% = 
€ 876.476,07. 

De volgende financiering is van toepassing op uw project: 

I Eingncier Bedrag_ 
E 257.867,50 
€ 83.426,00 

€ 274.124,18 
' € 150.725,00 

€ 167.574,70 
€ 57.592,00 
€ 79.685,70 

_ € 24.600,00 
Provincie Groningen € 109.559,51 
Provincie Drenthe € 109.559,51 
EFRO € 876.476,07 
Totaal € 2.191.190,16 

Wij benadrukken dat de vaststeiling van de subsidie wordt berekend op basis van de totale 
subsidiabele kosten van uw project en dat een wijziging in de financiering niet per definitie 
gevolgen hoeft te hebben voor de hoogte van uw subsidie. In geval van een wijziging in de 
financiering is met name van belang dat de financiering van uw project nog steeds is zeker gesteld. 

Uitgavenplanning 
De uitgavenplanning van de totale subsidiabele projectkosten van uw project is als voigt: 
Jaar Bedrag 
2016 € 219.119,02 
2017 € 876.476,07 
2018 € 766.916,56 
2019 € 328.678,52 
Totaal C 2.191.190,16 
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Verpiichtingen 
Aan deze subsidieverlening zijn verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen zijn vastgeiegd in de 
Europese verordeningen (zoals vermeid in de Beleidsregel), de Uitvoeringswet EFRO, de Regeling 
Europese EZ-subsidies, de Beleidsregel en de Algemene wet bestuursrecht. Deze regelingen zijn te 
downloaden op www.snn‚eu. 

Voortgangsrapportage en bevoorschotting 
Conform artikel 11 van de Beleidsregei dient u jaariijks twee voortgangsrapportages in. U 
rapporteert op 1 december en op 1 juni over alle kosten die respectievelijk vöör 1 november en 
vôôr 1 mei van het betreffende jaar gemaakt en betaald zijn. Tegelijk met een 
voortgangsrapportage kunt u een voorschotverzoek op de subsidie indienen. U dient uw 
voortgangsrapportages en voorschotverzoeken via het digitale EFRO-webportal in te dienen. De 
handleiding hiervoor vindt u op www.snn.eu. 

Iedere projectpartner is verantwoordelijk voor de begrote activiteiten en kosten waarop deze 
beschikking is gebaseerd. De penvoerder dient namens de projectpartners in het project de 
voortgangsrapportage in op basis van de activiteiten en kosten die door de projectpartners zijn 
gemaakt. Iedere projectpartner is verantwoordeiijk voor de activiteiten en kosten die zij in de 
rapportage opneemt. 
Bij de vaststellingbeschikking wordt de subsidie feitelijk vastgesteld. Voorschotten die door SNN 
tijdens de iooptijd van het project aan de penvoerder worden verstrekt worden geacht op basis van 
de (vooriopig) subsidiabel gestelde kosten te worden doorbetaald aan de projectpartners. 
Projectpartners zijn individueel aansprakelijk voor de door hen gerapporteerde kosten. Het SNN 
heeft de mogelijkheid om bij individuele projectpartners teveel ontvangen subsidie terug te 
vorderen. 

Subsidievaststelling 
Uiteriijk binnen 13 weken na de einddatum dient u een aanvraag tot vaststeiiing van de subsidie in 
te dienen. Dit dient u te doen via het digitale EFRO-webportal. De handleídíng hiervoor vindt u op 
www.snn.eu. 

Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabeie kosten lager zijn dan begroot, de 
subsidie lager kan worden vastgesteid, zoais aangegeven in artikel 3 lid 2 van de Beieidsregei. 

Aanbesteding 
Aanbestedende diensten zijn verpiicht zich te houden aan de aanbestedingsregeis voor overheids- 
opdrachten voigens de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids 
Proportionaliteit. Aanbestedende diensten dienen daarnaast hun eigen aanbestedingsbeleid te 
voigen. Indien u een aanbestedende dienst bent en u zich niet aan deze regeis heeft gehouden dan 
zal dat gevoigen hebben voor uw subsidie. 

Voorlichtings- en publiciteitsactiviteiten 
Voorlichtings» en publiciteitsactiviteiten die u uitvoert om de Europese bijdrage die het project 
ontvangt kenbaar te maken, moeten worden uitgevoerd voigens de communicatievereisten van de 
Europese Unie. Een nadere toelichting hierop vindt u in het ‘Handboek EFRO 2014-2020’ onder de 
paragraaf “Promotie en pubIiciteit” en vindt u op www.snn.eu. Daarnaast moet het iogo van het 
SNN worden toegevoegd in aiie communicatie-uitingen. 

Specifieke verpiichtingen 
1. Als Ptnvoerder dient u alle overige projectpartners toe te voegen aan het EFRO- 

webportal, aangezien alle communicatie vanuit het SNN plaatsvindt via het EFRO- 
webportal. 

2. Conform artikel 10 lid 3 van de Beleidsregei dient u een door alle partijen getekende 
samenwerkingsovereenkomst aan het SNN te verstrekken. U dient deze binnen 3 
maanden na dagtekening van deze beschikking aan te leveren. 

3. U dient binnen 3 maanden na dagtekening van deze beschikking per partner een 
beschrijving van de administratieve organisatie ten aanzien van het project aan te 
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Ieveren en daarnaast een beschrijving van de administratieve organisatie ten aanzien 
de roI van de penvoerder van het project. 

4. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u een door uw accountant 
verstrekt rapport van bevindingen bij te voegen. Hierop kan door het SNN een 
uitzondering worden gemaakt, indien bij controle(s) gedurende de projectperiode blijkt 
dat er sprake is van een ordelijke en controleerbare projectadministratie. Informatie 
ten aanzien van dit rapport van bevindingen treft u aan in het accountantsprotocol 
EFRO 2014-2020 en vindt u op www.snn.eu. 

Categoriseringstabel 
In bij|age 3 treft u de categoríseringstabel aan. Deze tabel geeft een índicatie van toe te passen 
correctíe-percentages in het geval van geconstateerde bevindingen. 

Informatie 
Voor nadere informatie betreffende dit besluit kunt u zich wenden tot uw contactpersoon zijnde 
Martin Scheltens via 050-5224900 of kennisontwikkeling2016@snn.eu. Uw contactpersoon neemt 
binnenkort contact met u op voor het inplannen van een kennismakíngsgesprek met alle 
projectpartners waarin onder andere de beschikking en van toepassing zijnde voorwaarden nader 
toegelicht worden. 

Uw project is geregistreerd onder projectnummer OPSNNOO73. Wij verzoeken u in alle 
correspondentie naar aanleiding van dit verleningsbesluit, het kenmerk, de genoemde projectnaam 
en het projectnummer te vermelden. ’ 

Tot sIot wensen wij u veel succes bij de uitvoering van het project. 

Hoogachtend, 

namens het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 
de Bestuurscommissie Economische Zaken‚ 

H. Brink, voorzitter
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M.T.M. Leijn, secretaris 

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 779, 9700 AT 
Groningen. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: 

c de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijvíng van het besluit waartegen het bezwaar i5 gericht en het projectnummer; 
a de gronden van het bezwaar. 
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I.a.a.: 

ASQA Subsidies 
T.a.v. de heer K. Zijlstra 
Buitensingel 52 
9611 DH Sappemeer 

Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
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Bijlage 2 AGVV tabel 
In artikel 25 van de AGW zijn maximale staatssteunpercentages opgenomen voor verschiiiende 
typen activiteiten. Omdat de steun op grond van artikel 25 van de AGW geoorloofd wordt verstrekt 
zijn deze percentages van belang voor uw project. Op basis van uw aanvraag hebben wij hetgeen u 
heeft aangegeven uitgewerkt in een tabel om aan te geven welke maximale steunpercentages per 
partner en per activiteit van toepassing zijn. Per partner kan niet meer steun gegeven worden dan 
in de tabei hieronder is aangegeven. Bij de vaststeliing van de subsidie zal op basis van de 
gerealiseerde kosten per type activiteit en per partner deze tabel nogmaals worden ingevuld om te 
bepalen of de subsidie kan worden vastgesteid op basis van artikel 3 lid 2 van de Beleidsregei of 
dat lid 3 van datzelfde artikel tot een beperking van lid 2 ieidt. 

Maximale averheldssbaun die 
mag werden up 

van artikel 25 van de AGW 
steunpercentage 

werkpakket Type organisatie Beschîkte begrnte kosten grand van artikel 25 
dc AGVV 

Bio Fuels B.V. 159.371,40 119.528,55 

Syncorn B.V. l23.4SO,DD 92587,50 

E. . 

B.V. 153.250,DD 114.937,50 

24.750,00 18.562,50 
214 

werkgakket (WP) Tyjg activíteit 
1. Optímalisatíe en voorbewerking van piantaardige Industrieei onderzoek 

reststromen 
2. Chemisch katalytische conversie van divers piantaardig Industrleei onderzoek 

restrnateriaal 
3. Isolatie en valorisatie tot groene tussenproducten Industrieel onderzoek 

4. Prototypes van groene en circulaire polyesters Industrieei onderzoek 

S. Sluiten van kringlopen in rPET en biobased polyester Industries! onderzoek 
productie 
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