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Briefnummer : UP-18-0429O 
Website : www.snn.nI/RIG 
Bijlagen : 4 
Antwoord op : uw subsidieaanvraag, ontvangen op 07-02-18 
Ondewverp : verleníngsbeschikking 
Project : RIG045, Zeeftoren 

Geachte 

Op 7 februari 2018, aangevuld per 28 September 2018, ontvingen wij uw aanvraag voor de Regionale 
Investeringssteun Groningen 2018 (RIG 2018). Deze subsidieregeling wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Economic Board Groningen en de Provincie 
Groningen, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Naar aanleiding van de aanvullende informatie en de toelichting delen wij u mee dat wij onder 
opschortende voorwaarde subsidie verlenen voor uw project. U gaat investeren in een innovatieve 
zeeftoren, ter uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteiten op de Iocatie Eemshaven. 

Berekening subsidiebedrag 
De subsidie wordt verleend op grond van de RIG 2018 artikel 2 lid 4 onder c. De subsidiabele kosten 
zijn berekend op grond van de RIG 2018 artikel 6 Iid 4. De subsidieverlening is verder gebaseerd op 
artikel 36 van de AGVV 651/2014 en de wijzigingsverordening 2017/1084 d.d. 14 juni 2017. Op basis 
van de door u aangeleverde gegevens bij uw aanvraag hebben wij besloten de begrote subsidiabele 
kosten te bepalen op € 5.663.632,00. Het toepasselijke subsidiepercentage is 9. De totstandkoming 
van dit subsidiepercentage vindt u in bijlage I. Op basis hiervan verlenen wij u een subsidie onder 
opschortende voorwaarde van maximaal €509.726,88. De berekening van de subsidie vindt u in 

bijlage III.



Contact 
Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag,- 

Wij wensen u alvast veel succes met uw project. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
namens dezen‚ 
het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
namens deze, 

Manager Subsidies 

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te 
dienen bij: 

Gedeputeerde Staten van Gronîngen, 
Postbus 610, 
9700 AP Groningen 

Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ’Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie 
Groningen (www.grovinciegroningemnl). Als u ovemveegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met 
ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de 
werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een 
voorlopige voorziening vindt u op www.rechtsgraak.nl. 
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BIJLAGE II BEPALING VAN HET SUBSIDIEPERCENTAGE 

In uw geval wordt de subsidie verleend op grond van de RIG 2018 artikel 2 lid 4 onder c in 
combinatie met artikel 36 AGVV dat ziet op milieusteun. De subsidie mag dan niet meer bedragen 
dan de geoorloofde steunruimte die in overeenstemming met artikel 36 wordt bepaald. In de 
toelichting op artikel 5 van de regeling is beschreven op welke wijze de hoogte van de subsidie 
berekend dient te worden. In dat geval moeten de in aanmerking komende kosten worden berekend 
volgens de fases I, Il en III. Híerbij is uw onderneming op grond van de MKB-toets aangemerkt als 
grote onderneming. 

Híeronder wordt per faseonderdeel uitgelegd wat er getoetst wordt. De bevinding is steeds ¡n de 
rode tekst verwerkt. 

Fase I 
-— berekening van de maximale subsidie als gevolg van toepassing RIG 2018 

a) allereerst wordt bepaald hoeveel punten een project scoort op basis van de scorelijst in 
tabel 1 van bijlage 2. Uw project heeft een score van. punten behaald. 

b) voor projecten die zestig punten of meer scoren wordt vervolgens bepaald hoeveel de 
subsidiabele kosten bedragen op grond van artikelen 5, 6 en 7. De subsidíabele kosten van 
uw project bedragen € 5.663.632,-. 

c) daarna wordt bepaald welk percentage subsidie zou kunnen worden verleend op basis van 
tabel 2 in bijlage 2. Dat is 9% subsidie volgens de onderstaande tabel. 

Tabel 2 Scores en daarbij behorende percentages: grote onderneming 
projectscore percentage van de subsidiabele kosten 

over de eerste € 50 over het meerdere tussen over het meerdere boven 
min. €50 mln. en€ 100 mln. €100 mln. 

80 of meer 10% 5% nvt 

70 t/m 79 9% 4,5% 3,06% 
60 t/m 69 8% 4% 2,72% 
0 t/m 60 nvt nvt nvt 

d) de rekensom ‘subsidiabele kosten vermenigvuldigd met percentage’ Ieidt tot een 
subsidiebedrag. Het subsidiebedrag op grond van de RIG 2018 komt op € 5.663.632,- * 9% : 

€ 509.726,88. 
e) doortoetsing of dit bedrag moet worden aangepast op grond van lid 5 of lid 6 van de RIG 

2018 wordt het maximale subsídiebedrag berekend. 
I op grond de RIG 2018 artikel 5 Iid 5: conclusie de subsidiabele kosten blijven onder 

€ 100 mln. Dit bedrag behoeft niet te worden aangepast. 
o op grond de RIG 2018 artikel 5 Iid 6: cumulatie met andere steun is toegestaan, mits 

wordt voidaan aan het bepaalde in art¡I<eI 8 van AGVV. Er is geen sprake van 
cumulatie met andere steun. Dit bedrag hoeft niet te worden aangepast.



BIJLAGE III: BEREKENING TE VERLENEN SUBSIDIE 

Kostenbegroting: 

Niet- 
Aangevraagde subsidiabele 

KOSTENSOORT kosten kosten Subsidiabele kosten‘ 

_ 
TOTAAL € 5.663.632,00 =€ € 5.663.63Z,00 

Berekening subsidie: 
Subsidiepercentage: 9% 
Subsidiabele kosten: € 5.663.632,00

X 
Subsidie: € 509.726,88 

N.B.: De h/erboven genoemde verleende subsidie is het maximale subsidiebedrag dat u kunt 
ontvangen. Het definitief vast te stel/en subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan de ver/eende 
subsidie. 

‘Toelichting niet subsidiabele kosten: 

n.v.t.


