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9 augustus

2017

Beslissing op uw subsidieaanvraag
Openstelling: Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen
Naam project: Uitbreiding en ontwikkeling Dinopark Tenaxx te Wedde
Betreft:

GeaChte

Op 17 februari 2017

is uw subsidieaanvraag “Uitbreiding en ontwikkeling Dinopark Tenaxx te Wedde"
voor de subsidie Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen ontvangen. In deze brief
leest u wat de beslissing is en waar u rekening mee dient te houden bij de uitvoering van uw project.

Beslissing

Op 30 maart 2017

heeft de Lokale Actie Groep (LAG)
toe te kennen op basis van de selectiecriteria als opgenomen in het
openstellingsbesluit. Wij hebben besloten het advies van de LAG over te nemen en aan uw project
een subsidíe te verlenen van maximaal € 245.432,40 voor de kosten die u gaat maken. Wilt u weten
hoe dit bedrag is berekend, dan kunt u de bijlage bij deze brief bekijken. Het definitieve subsidiebe—
drag stellen wij vast nadat u, na de uitvoering van uw activiteiten, uw verzoek tot subsidievaststelling
heeft ingediend.

Doelstellingen en activiteiten
In dit project wordt het bestaande dinopark en arboretum uitgebreid met een Oranjerie. De Oranjerie wordt gebruikt als een museum, belevingscentrum en als ontvangstcentrum. In het museum
worden er schedels, voetstukken, kaakstukken en andere unieke museummodellen van verschilIende dinosauriërs tentoongesteld. Daarnaast wordt het bestaande park vernieuwd door het plaatsen van diverse bewegende dinosauriérs en één van de grootste vliegende dinosauriér ter wereld,
de Hatzegopteryx.
de werkpakketten worden binnen het project uitgevoerd:

In
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Projectmanagement

2.

Communicatie en voorlichting

3.

Voorbereidingskosten

4.

Bouwen Oranjerie voor museum, belevingscentrum en ontvangstruimte
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Uitbreiding

aanbod park; uitbreiding met unieke dinosauriërs

Start- en einddatum
De Startdatum van uw project is 17 februari 2017 en de einddatum is 31 december 2019|AIs u deze
data wilt wijzigen dan dient u hiervoor een wijzigingsverzoek in. Hoe u dit doet Ieest u in de bijlage
bij deze brief. Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van uw subsidieaanvraag mocht u be»
ginnen met de uitvoering van uw activiteiten. U mag tot uiterlijk twee maanden na ontvangst van

deze

brief

nog starten met de

Voorwaarden

bij

activiteiten.

uitvoeren project

het uitvoeren van het project krijgt u te maken met een aantai voorwaarden, zoals het bijhouden
van een administratie en het aanvragen van de subsidievaststelling. Alle voorwaarden, de termijn
voor het indienen van de subsidieaanvraag voor vaststelling en uitleg over de controle van uw termijnbetalings- of vaststellingsaanvraag Ieest u in de bijlage bij deze brief.
Bij

Meetbare output

Na afloop van het project
—

-

-

de ingang

zal het

volgende gerealíseerd

zijn:

er een Oranjerie gerealiseer
n de Oranjerie bevindt zich het museum / beievingscentrum.
Het bestaande dinopark is uitgebreid met diverse museumstukken, zoals een Triceratops
schedei, een Deinonychus skelet, T-Rex kop model, kaak en voetstukken, dino poten en
achtergronddoeken met afbeelding van dinosauriërs.
Het bestaande dinopark is uitgebreid met de Hatzecheopterix en 3 bewegende dinosauBij

is

riers.

Specifieke voorwaarden voor uw project
Voor dit project zijn de volgende specifieke voorwaarden opgenomen:
—
Vergunningen en eventueie wijzigingen in het bestemmingsplan moeten tijdig aangeleverd
zijn bij SNN‚ uiterlijk vóórdat er vanuit ELFPO een betaiing uitgekeerd kan worden.
In het ketenpartnerportaal van RVO dient u het juiste IBAN bankrekeningnummerO ‘U n < O (D n) 3
—
U heeft ín het projectplan aangegeven dat u de volgende kosten niet in aanmerking wil iaten
komen voor subsidie:
I'D

-¡

o

I
-

-

AGVV

U dient deze kosten dan ook niet te declareren bij een deelbetalingsverzoek of vaststeIiings—
verzoek.
Omdat het gesubsidieerde project onderdeel uitmaakt van een groter geheel dient u een
goed gescheiden projectadministratie te hanteren. Zodat bij de verantwoording duidelijk is
dat de gedeclareerde kosten onderdeel uitmaken van het gesubsidieerde deel.
De begrote personeelskosten in het project
u te onderbouwen met een
urenregistratie en het tarief dient op basis van Ioonstroken onderbouwd te worden. Indien
deze kosten geen personeelskosten blijken te zijn‚ maar kosten voor inhuur van derden dient
u een wijzigingsverzoek op dit punt in te dienen.

Uw aanvraag

addient

vait

onder de Algemene groepsvrijstelIingsverordening (AGVV)

artikel

S3

Iid

2

sub

a.
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subsidie is daarom geheel voor het bedrag van maximaal € 245.432,40 verleend OP
grond van de AGW. Wij wijzen u erop dat er maximale steunpercentages van toepassing is die
gekoppeld is aan dit artikel van de AGW. Op het moment dat er bij de uitvoering van uw projecl: ten
opzichte van de begroting wijzigingen zijn dan kan dat invloed hebben op de maximale steun die op
grond van de
mogelijk is. In de bijlage AGW-tabel treft u de verdeling en de maximale staatssteunpercentages aan.

De onderhavige

AGW

Deggendorf-clausule
U heeft in uw subsidieaanvraag verklaard dat er geen bevel tot terugvordering uitstaat. Wij wijzen U
er op dat steun aan een onderneming waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt niet verstrekt kan worden op grond van artikel 1 Iid 4 sub a van de
AGW. Oftewel als er een bevel tot terugvordering zou zijn mogen wij geen subsidie verstrekken.

Redelijkheid van kosten
De door u opgegeven kosten worden

de subsidievaststelling onder andere beoordeeld op redeIijkheid (marktconformiteit). De redelijkheid van kosten kunt u aantonen door bij uw aanvraag 0m
een termijnbetaling of vaststelling een onderbouwing aan te Ieveren. U kunt hierbij denken aan
minimaal drie offertes bij opdrachten boven de € 25.000,00 of bijvoorbeeld een taxatierapport. Wanneer u geen onderbouwing aanlevert, vindt de beoordeling geheel plaats op basis van eigen onderzoek. Het deel van de kosten dat niet als redelijk wordt beoordeeld, wordt als niet subsidiabel beschouwd. Daardoor kan de hoogte van de subsidie wijzigen.
bij

Puhlicatie subsidiegegevens
Uw project wordt geﬁnancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels geﬁnancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plaçtelandsontwikkeling (ELFPO). Iederjaar publiceert de Staatssecretaris een Iijst met organisaties die
subsidie krijgen van het ELFPO.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen
de termijn van zes weken na dagtekening van deze brief door ons zijn ontvangen. Dit bezwaarschrift
moet opgestuurd worden naar:
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
t.a.v. Juridische Zaken

Postbus 779
9700 AT Groningen

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het zaaknummer;
d) de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op hg§p:[[www.§nn.§u[QoQ§. Of

522 4998.

neem telefonisch

contact

met ons op: (050)

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Namens

deze:

Dagelijks Bestuur
Namens deze:

SNN
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Voorwaarden

Berekeningsformulier

AGW-tabel
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Bijlage

Voorwaarden

Beslissing op uw subsidieaanvraag
Regeiing uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen
project: Uitbreiding en ontwikkeling Dinopark Tenaxx te Wedde

Horend

bij:

Opensteliing:

Naam

Wij willen u vragen om het hangboek POP3 subsidies zorgvuldig door te nemen. Hierin is een uitwer—
king van de geldende voorwaarden en regelgevíng opgenomen. Onderstaand vindt u een toelichting
op een deel van deze Voorwaarden:

Administratie bijhouden
Tijdens de uitvoering van de activiteiten is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn.
Hiervoor houdt u een administratie van alle inkomsten en uitgaven bij met de onderliggende bewijs—
stukken:
1.

2.
3.

een (sluitende) urenadministratie;
gedegen en voiiedig offertetraject;
facturen en uren die een duidelijke koppeling hebben met de projectnaam en waaruit blijkt wat
de geleverde goederen en diensten zijn. De bewijsstukken dienen op uw naam te staan.

Bewaar deze administratie

tot

31 december 2028.

Wijziging melden
Dien aitijd eerst een wijzigingsverzoek in als u een wijziging wilt doorvoeren in uw project. Bijvoor—
beeid als u een onderdeel niet wilt gaan uitvoeren. Gedeputeerde Staten kan op basis van dat verzoek
toestemming geven om de beslissíng te wijzigen. Een wijziging kan/mag niet Ieiden tot:
— een hogere subsidie,
— een activiteit die op basis van het openstellingsbesluit niet subsidiabel is,
— een Iager behaaid aantal punten op basis van de seiectiecriteria dan het minimum aantal punten
om voor subsidie in aanmerking te komen,
— een Iagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.
Als activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheei zullen worden verricht,
deeit u dat direct schriftelijk mee. Ook indien niet, niet tijdig of niet geheei aan de verplichtingen die
aan de subsidie verbonden zijn‚ zal worden voldaan, deelt u dat direct schrifteiijk mee.

Termijnbetaling en voortgang
U kunt maximaal twee keer per jaar een termijnbetaling aanvragen over de gemaakte- en betaalde
kosten op basis van wat aan u is verleend, en financiering van derden aangetoond worden. De aan—
vraag moet betrekking hebben op minimaal 25% van de subsidie of op minimaai €25.000,— aan
projectkosten. Bij de eerste aanvraag tot termijnbetaling dienen de voor het project benodigde vergunningen overiegd te worden.
Een aanvraag om een termijnbetaiing bevat tenminste facturen en betaalbewijzen en een verslag
omtrent de voortgang. De benodigde formats vindt u op onze website.

U dient minimaai één keer per kalenderjaar een voortgangsrapportage

te overleggeni

Voorbereidingskosten

zijn kosten die gemaakt worden voor bij voorbereidende activiteiten ter voorbereiding van de subsidiabeie activiteit(en)‚ voor zover nodig om een goede subsidieaanvraag te
kunnen indienen. Bijvoorbeeld kosten voor het inschakelen van adviseurs of het (iaten) uitvoeren
van haalbaarheidsstudies. De kosten moeten aantoonbaar zijn gemaakt ten behoeve van het specifieke project en moeten daarom in binnen een jaar vóór de subsidieaanvraag is ingediend gemaakt
zijn. Voorbereidingskosten kunnen alleen bestaan uit kosten van: architecten, ingenieurs en adviseurs; adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied; haalbaarheidsstudies; en personeelskosten. Indien eigen personeei ten behoeve van een project wordt ingezet, zijn de voorbereidingsactiviteiten die het personeel heeft uitgevoerd slechts subsidiabel indien die activiteiten aan—
toonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt en niet het reguliere werk van het betreffende
personeel betreffen.

Voorbereidingskosten

Pagina 5 van 1l

subsidie vaststellen
Na de einddatum van 31 december 2019 heeft u 13 weken de tijd om uw verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Wij wijzen u erop dat wanneer de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn
dan begroot, de subsidie lager zal worden vastgesteld.
Controle bij aanvragen termijnbetaling of vaststelling
Vraagt u een termijnbetaling of vaststelling aan? Dan controleren wij of alle door u opgegeven kosten
ook passen binnen de voorwaarden van de regeling, de eventuele extra voorwaarden in de beschikkingen en het verleende subsidiebedrag. Als wij afwijkingen constateren treedt mogelijk de 10%regel

in

werking.

Hoe werkt de 10%-rege/
Indien u bij uw verzoek om een

tussentijdse betaling onjuiste bonnen, betaalbewijzen of andere
bewijsstukken aanlevert (bijvoorbeeld facturen van kosten die niet subsidiabel gesteid zijn of facturen van kosten die al eerder betaald zijn), dan zal de gevraagde termijnbetaling niet geheel worden
toegekend. Niet alleen worden de kosten die onterecht opgevoerd zijn vanzelfsprekend niet vergoed,
maar als er té veel niet subsidiabele kosten opgevoerd worden (10% of meer van de kosten die weI
vergoed kunnen worden) dan wordt de uitbetaling van de termijnbetaling extra verlaagd (met 100%
van de onterecht ingediende declaratie), tenzij u kunt aantonen dat u geen schuld had aan het
indienen van de onjuiste bewijsstukken.

Voorbee/d:

om een tussentijdse betaling van € 10.000 en dient voor € 10.000 aan bonnen
en betaalbewijzen in. Bij controle van die bonnen en betaalbewijzen blijkt er een bon van € 2.000
tussen te zitten die niet betaalbaar gesteid kan worden (bijvoorbeeld omdat de betreffende aankoop
niet ten behoeve van het project is gedaan of omdat u de betreffende bon al bij een eerder verzoek
om een tussentijdse betaling bijgevoegd had en betaald heeft gekregen). U heeft dus voor€ 8.000,00
aan ‘correcte’ bonnen ingediend. Omdat de onjuiste bon van € 2.000,00 een fout is die groter is dan
10% van de correcte bonnen (10% van € 8.000 = € 800), krijgt u in dit geval geen € 8.000, maar
slechts € 8.000— € 2.000 (100% van de onjuist ingediende declaratie) = € 6.000 uitbetaald.
U doet een verzoek

Medewerking verlenen

U moet medewerking verlenen aan toezichthouders die controles uitvoeren op deze

regeling.

Investering in stand houden
Nadat uw subsidie is vastgesteld krijgt u te maken met een instandhoudíngsplicht indien u een fy—
sieke investering heeft gedaan. Dit betekent dat u de investering minstens vijfjaar in stand houdt.
Als u de investering niet in stand houdt, zaI er een verlaging van de subsidie worden berekend. De
subsidie zaI worden teruggevorderd. Het bedrag wordt naar rato berekend op basis van de periode
waarvoor niet in stand is gehouden. De instandhouding van de investering is niet verplicht bij een
niet—frauduIeus faillissement.

Communicatieverplichtingen

communiceert over de activiteiten waarvoor u steun
vanuit ELFPO ontvangt moet het volgende worden vermeld op de titelpagina van de publicatie, op
het affiche en bij de informatie die digitaai beschikbaar wordt gesteid (website, database of via audiovisuele middelen):
1.
het EU-logo, welke voldoet aan de voorschriften van de Commissie;
2.
het Iogo van de provincie Groningen;
3. de vermeiding dat er sprake is van steun uit het ELFPO met de tekst “Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn pIatteIand".
Als u informatie publiceert, voorlichting geeft of

4.

5.

Het LEADER—Iogo van uw regio;
Het Europese LEADER-logo.

25% van de oppen/Iakte van de plaquette, bord
beschikbaar gesteid materiaal moet de bijdrage vanuit ELFPO gemeld worden
op minimaal de thuispagina. Ook moet er een hyperlink naar de Europese Commissie over het ELFPO
De bovengenoemde informatie bedraagt minimaal

of website.

Bij digitaai

staan,

Pagina s van 11

Informatieplaquette

Tijdens de uitvoering en na het afronden van het project plaatst u een informatieplaquette. De informatieplaquette is voor een bezoeker bij het betreden van de locatie of tijdens een bezoek goed
zichtbaar en voldoet aan de hierboven genoemde communicatieverplichtingen. Tevens bevat de plaquette de projectnaam en een korte beschrijving van het project.

Tabel correctie- en sanctieregels

Op uw

project is de tabel correctie— en sanctieregels van toepassing. In deze sanctietabel kunt u
vinden welke sanctie er staat op het niet naleven van de geldende voorwaarden. U vindt de sanctietabel hier:

httDz//www.snn.eu/unloadjdocumenten/subsidies/DOD3/aIaemene-documenten/sanctietabelpoQ3.pdf

Meer informatie over de voorwaarden
Op de website van het SNN, www.snn.eu/pop3,
aan, waaronder:
-

—
-

vindt u

treft u

nadere informatie over

alle

voorwaarden

meer

uitleg over de administratie
indienen wijzigingsverzoek
indienen voortgangsrapportage
indienen verzoek termijnbetaling
indienen vaststellingsverzoek
meer informatie over de (communicatie) voorschriften en het gebruik van logo en slogan

ELFPO
op www.snn.eu[pop3.
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Relevante artikelen en regelingen

Bijlage

Horend

Beslissing subsidieaanvraag
Regeling uitvoering van LEADER-projecten OosbGroningen
project: Uitbreiding en ontwikkeling Dinopark Tenaxx te Wedde
bij:

Openstelling:

Naam

Artikel 1.13 niet-subsidiabele kosten
1. Subsidie wordt in ieder geval niet verstrekt voor de volgende kosten:
i. kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet noodzakelijk zijn voor de
voering van het project of bovenmatig zijn.

Provingiglg mggglverordening grgningen:
htt

:

www.snn.eu

u Ioad

documenten subsidies o 3

Qrov-groningen-oktober-ZO16.Qdf

al

emene-documenten verordenin

<
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