Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
Investeert in zijn platteland

Verklaring
Cofinanciering POP3
Naam overheid
Adresgegevens overheid
Factuurgegevens overheid

Verklaart dat:
-

financiering beschikbaar wordt gesteld aan
voor de uitvoering van het project
waarvoor POP3-subsidie wordt aangevraagd bij provincie

-

het maximaal te financieren bedrag bedraagt €

-

er geen aanvullende eisen of voorwaarden aan de begunstigde worden gesteld;

-

het te financieren bedrag niet aan de begunstigde wordt uitbetaald

-

het te financieren bedrag aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt betaald binnen
de betalingstermijn zoals vermeld in de daarvoor te ontvangen factuur en

-

kennis is genomen van de voorwaarden in de bijlage bij deze verklaring.

Ondertekening:
Naam
Functie
Datum
Plaats
Handtekening

Bijlage Voorwaarden cofinanciering POP3
1.

In de provinciale verordening voor POP3 subsidies is bepaald, dat POP3-steun voor 50% bestaat uit
middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en voor 50% uit middelen
van nationale overheden. De provincie heeft geen of slechts een deel van de nationale financiering
beschikbaar gesteld. Het resterende deel moet van andere overheden komen, namelijk het Rijk, andere
provincies, de gemeenten of de waterschappen. Organisaties die niet als overheid kunnen worden
beschouwd, kunnen geen nationale cofinanciering leveren.

2.

De cofinanciering wordt ter beschikking gesteld aan de aanvrager van de POP3 subsidie en de eventuele
samenwerkende partijen. De aanvrager is de begunstigde van de subsidie. De begunstigde is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en moet voldoen aan de verplichtingen van de subsidie.
Het niet (volledig) uitvoeren van het project en het niet voldoen aan verplichtingen leidt tot een correctie
en/of sanctie op de uit te betalen subsidie.

3.

De cofinanciering wordt ter beschikking gesteld voor de activiteiten en de daar bijhorende begroting, zoals
opgenomen in de subsidieaanvraag. De cofinanciering kan niet beperkt worden tot specifieke activiteiten of
kosten. Als na beoordeling van de aanvraag subsidie wordt toegekend aan een deel van de activiteiten of
kosten, dan geldt dat ook de nationale cofinanciering daartoe wordt beperkt.

4.

De subsidie wordt verleend in de vorm van een maximumbedrag. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het
subsidiebedrag dat wordt aangevraagd. Dit bedrag bestaat, zoals bij punt 1 is aangegeven, voor 50% uit
EU-middelen en voor 50% uit nationale middelen. Als de provincie 30% van de nationale middelen
beschikbaar stelt, dan is nog 20% aan overige nationale middelen nodig. Dit bedrag kan door verschillende
overheden ter beschikking worden gesteld. De (procentuele) verdeling van de nationale middelen wordt
vastgelegd in de subsidiebeschikking.

5.

De subsidie wordt door de provincie verleend op basis van een tenderprocedure. Dit betekent dat de
ingediende aanvragen voor de subsidie zijn gerangschikt op basis van de mate waarin ze voldoen aan een
aantal selectiecriteria. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie. De Europese Commissie
heeft eisen gesteld aan de selectiecriteria. De selectiecriteria moeten onder andere de gelijke behandeling
van begunstigden waarborgen en moeten transparant zijn. De cofinancierende organisatie kan daarom in
aanvulling op de selectiecriteria en bijbehorende verplichtingen geen voorwaarden of eisen aan de
begunstigde stellen. Dit is strijdig met de bepalingen van de Europese Commissie.

6.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is Europees betaalorgaan voor het POP3. Dat
betekent dat het betaalorgaan subsidiebetalingen aan begunstigden verricht en deze declareert bij de
Europese Commissie en de betrokken nationale overheden. Dit is volgens het principe van gebundeld
betalen. Nationale cofinanciers mogen daarom geen rechtstreekse betalingen doen aan de begunstigde.

7.

Betalingen door RVO.nl aan de begunstigde vinden plaats op basis van een betaalverzoek, dat de
begunstigde indient. In het betaalverzoek wordt aangegeven welke activiteiten zijn verricht en welke kosten
zijn gemaakt en betaald. Er vinden geen betalingen plaats over nog te maken kosten. De kosten worden
gecontroleerd aan de hand van facturen en betaalbewijzen of stukken met vergelijkbare bewijskracht.
Betaalverzoeken worden ook steekproefsgewijs ter plaatse (bij de begunstigde) gecontroleerd door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kosten waarvoor onvoldoende bewijs aanwezig is, worden niet
gesubsidieerd. Het te betalen bedrag wordt verlaagd, wat betekent dat een lager bedrag bij de financiers
wordt gedeclareerd. Met het oog op de Staatssteunregels kunnen niet-subsidiabele kosten niet op een
andere manier met nationale middelen gefinancierd worden.

8.

De cofinancierende overheden ontvangen na afloop van ieder kalenderkwartaal een factuur voor de
bijdragen die RVO.nl namens hen heeft uitbetaald. De facturering vindt naar rato plaats volgens de
verdeling van de nationale cofinanciering. Deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking (zie punt 4).

9.

Als de cofinancier de van RVO.nl ontvangen factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan wordt er
rente berekend over het gefactureerde bedrag.

10. Wanneer subsidie wordt teruggevorderd bij de begunstigde, dan zal RVO.nl de cofinancierende overheden
naar rato terugbetalen als de begunstigde zijn/haar vorderingen volledig heeft voldaan. Wanneer
terugbetaling door de begunstigde verloopt via een betalingsregeling, dan wordt niet tussentijds
terugbetaald. Wanneer de begunstigde niet het volledige bedrag terugbetaalt, dan kan RVO.nl niet
aansprakelijk gesteld worden voor het terugbetalen van de geleverde cofinanciering.
11. Bij een faillissement van de aanvrager wordt de cofinancier alleen gedeeltelijk of geheel terugbetaald als er
middelen terug worden betaald aan RVO.nl door de curator. RVO.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het terugbetalen van de geleverde cofinanciering.

