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Subsidicverlcning projcct Grccn Deal, Dutch Windwhecl
Goacht bcstuur,
Op 2 mei 2017 hebben wij uw hcrziono aanvraag ontvangen voor hct projcct'Green Dcal Dutch
Windwhccl'. Op ons vorzoek hecfi u op 9 mci 2017 aanvullcnde informatic aengelcverd.
Hct gaat om GGn incidentcle subsidie voor 2017-2O18 ter grootte van € 60.000,00 ton behoevc
van activiteiten waarmec u bijdraagt aan hct provinciale doel: Een groeiende, duuzame on
innovaticvc oconomio.
ln dczc bricf lcest u ons bEsluit op uw subsidicaarvraag. U vindt dc toetsingsdocumentcn op
www.zuid-holland.nl/subsidics.

Bo¡luit
1

.

Wij verlene n u con incidcntolc subsidic voor 2017-201E tsr groottc van maximaal
€ 50.000,00 voor uitvocring van uw project Green Deel Dutch Windwheel, waarbij de BTW

nict subsidiabcl is.

2.

Bezo6kadrês
Zuid-Hollandde¡n

I

Wij verlenen u Gen voorschot van 80% van dit maximaal vcrlecnds subsidiebedrag, te weten
€ 40.000,00.
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90, 385 en 386 stoppen
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provinc¡ehu¡s. Vanaf

stal¡on Don Haag CS is
het t¡en m¡nuten lopen.

De parkeenuimte voor
auto's is bopsrkt.

Ovcrwogingen
Wij vorlenen deze subsidie onder toepassing van artikel 3, vijfde lid, onder a van de Asv Hierbij
gelden de volgende overwegingen:

.

We werken vanuit de provincie aan een groeiende, duuzame en innovatiEve economie.
Juist vanuit deze doelstelling werken we aan zogenaamde groene groci. Groei die de
welvaart voor toekomstige generaties behoudt, het concunentievermogen van onze
economie versterkt en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de aftankelijkheid van
fossiele energie en schaarse grondstoffen vermindert. Het initiatief Dutch Windwheel sluit
daar naadloos op aan.
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Vereniobare staatssteun

6ünOM van de
Commissie van 1 7 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 1 07
en 108 van het Verdrag met de ¡nterne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 1 87).

Wij verlenen deze subsidie onder toepassing van Verordening (EU) nr.

Dit houdt in dat uw subsidie staatssteun betrefi die verenigbaar is met de interne markten
derhalve is toegestaan. Hierdoor zijn onze vereenvoudigde verantwoordingsanangementen voor
subsidie niet van toepassing ten aanzien van de wijze waarop u verantwoording over uw subsidie
moet afleggen.
Wü hebben geconcludeerd dat hier sprake is van ondezoek en ontwikkeling, waarop we de
staatsstcun vrijstelling in artikel25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGW)

toepassen. De totale overheidssteun voor deze activiteiten (inclusief de gevraagde subsidie aan
hct ministeric van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam) valt binnen de steunruimte
van de genoemde staatssteunvrijstelling.
Het ministerie van Economische Zaken zal namens de provincie ZuidHolland deze beschikking
binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennisgeving aanbieden aan de Europese Commissie. De
Europese Commissie kan vragcn stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk
tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige
beschikking nict onder de vrijstellingsvcrordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de
subsidicverlcning moet worden verlaagd of ingetrokken.
Daamaast wordt de subsidie aan u verleend onder de vooruraarde dat er tcgen u geen bevel tot
terugvordering uitstaat ingevolge een eerdcr besluit van de Europese Commissic waarbij de
steun onrechtmatig cn onverenigbaar met de interne markt is vcrklaard.

Activitciton on prortrtirc
Met dit project draagt u bij aan het provinciale doel: Economische clusters en innovatief MKB
faciliteren.
U levert de volgende activiteiten en prestaties op conform uw projectplan Greendeal definitiefase

en uw

Activitcitcn
I.

selec{ie stakeholders

2. inventarisatiefinanciers

/investeerders

De hierboven beschreven activiteiten zullen leiden tot de volgende prestaties:
1. een ovezicht van relevante stakeholders en hun positie als basis voor een effectief

eploitatiemodel;
2. een verdienmodel op basis waarvan een financieringspropositie kan worden samengesteld.

Looptijd
De subsidiabele prestaties/ activiteiten vangen aan op 1 juni 2O17 en worden afgerond op 3l
december 2018.
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Vorplichtingen
Ter raadpleging vindt u de algemene subsidieverplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden,
op www.zuid-holland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvanqen: wat nu?'.

A.

Meldinosolicht

Als de uitvoering van uw activiteiU prestatie anders verloopt dan verwacht, dan moet u dit melden
Deze meldingsplicht heefr u in elk geval in de volgcnde situaties:
U kunt de aangegeven activiteitcn/ prestaties niet of niet gehcel uitvoeren of doet dit op een
andere wijze of met andere middelon;
U kunt de acliviteiU prestatie niet binnen de hiervoor gcsteldc looptijd uitvoeren;
U kunt niet of niet gcheel voldoon aan do spccifieke subsidieverplichtingen.
U dient deze meldingen schriftelijk te doen en kunt hierbij gcbruik maken van het
meldingsformulier op www.zuió.holland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvangen: wat nu?'.
Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt, gaan wij over tot handhaving. lr.liervoor hebben wij beleid
vastgesteld. U vindt dcze boleidsrogcl opwww.zuid-holland.nl/subsidies onder'Subsidie

.

¡
.

ontvangen: wat nu?. Dit kan betekcnon dat wij de subsidic korten als gcvdg van het niet tijdig
melden van dc wijziging.

E.

Verolichtinoen biihoudenadministraüe

Wij stellen een aantal eiscn aan de verantwoording van ons subsidicgeld, omdat wij zorgvuldig
willcn omgaan mct onze ffnanciën. Daarom houdt u - op grond van artikel 4:37, serste lid,
onderdeel b van de Awb - een administratie bij van aan de activiteiton/prcstaties verbonden
baten cn lasten.

C.

Vemlichtingen subsidievaststellino

U moet uw aanvraag tot subsidievaststelling uitcrlijk 30 juni 2019 indienen ter attentie van
bureau Subsidies, maar als het projcct eerder is afgerond evoneens binnen 6 maanden na
afronding van dit projoct. ln het Controleprotocol 2016 vindt u dc eisen waaraan uw aanvraag tot
vaststelling moct voldocn. U vindt het Controleprotocol 2016 op www.zuid-holland.nl/subsidies

onder'Subsidie ontvangen: wat nu?'.
Wij vragen u hierbij uw spccialc aandacht voor de volgende punten:

e.

De werkelijke baten cn lasten van de activiteiten / preshties zijn bepalend voor de hoogte

van het uiteindelijke subsidiebedrag.

b. Wij zullen de subsidie

nooit hoger vaststellen dan het maximaal verleende subsidiebedrag.

Wel kan een lager subsidiebedrag worden vastgesteld. Redenen daartoe zijn onder meer:
De activiteiten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
Btj de vaststelling blijkt dat u niet heeft voldaan aan bovengenoemde meldingsplicht
(artikel 18, tweede lid van de Asv).
En indien de werkelijke subsidiabele kosten lager uitvallen, verlagen wij raar rato de

.
.

provinciale subsidie. Ook als er meer inkomsten zijn dan begroot, zal de subsidie eveneens
naar rato lager worden vastgesteld.
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A.

Publiciteit

Wij willen graag dat mensen zien dat wij uw activiteiten subsidiëren. Wilt u daarom in uw
publicitaire uitingen vermelden dat deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met steun van de
provincie Zuid-Holland?

B.

Ooenbaar Subsidiereqister en Provinciale websiþ kennisqevinoen Eurooese Commissie
De openbare informatie uit deze beschikking is opgenomen in ons openbaar subsidieregister:
www.zuid-holland.nl/subsidies onder Openbaar Subsidiercgister. ln dit regisbr vermelden wij de
hoogte van dc subsidie en de naam van de subsidieontvanger. Adresgcgevens en
bankrekeningnummcrs worden ter bescherming van de privacy echter niet opgenomen.
Conform artikel 11 AGW verstrekken wij de Europese Commissie beknopte infonmtie over deze

vrijgcstelde steunmaatrcAel en rapportercn wij jaarlijks over de uitvoering van de steunmaatregel
aan de Europese Commissie. Conform artikel 9 AGW wordt bedoelde informatie, waaronder een
link naar dezE beschikking, opgenomen op de provinciale Etaatssteunwebsite en dc nationale
staatssteunwebsitc.

C. Reqistratie ter voorkomino van misbruik en oneioenlíik osbruik b¡Lsubsidieverstrekkino
Voor de provinciale registratie ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij
subsidieverstrckking hcbben wij beleid vastgesteld. U vindt deze beleidsregel opwww.zuidholland.nl/subsidies onder'Subsidie ontvangen: wat nu?'.

Bczwaerprocodurc
U kunt binnon zo¡ wckon na de dag van vezending of uitrciking van dit besluit bezwaar maken,
volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awbsecretariaat onder vermelding van'Awb-bczw¡a/ in de
linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres
Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Contect
Wij willen uw vragen, wijzigingen en meldingen graag snel afhandelen. Wilt u daarom altijd het
DOS-nummer vermelden, dat u rechts bovenaan deze brief vindt? Graag indienen ter attentie van
bureau Subsidies.
Heeft u naar aanleiding van dit besluit nog vragen? Dan kunt u contac{ opnemen met de
contactpersoon die u in het briefhoofd vindt. lndien gewenst kunt u via deze persoon ook digitale
informatie ontvangen, zoals het Controleprotocol.
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Totrlot
Wii dankcn u voor uw bijdrage aan onze doelen dosr de uitvocring van uw projactGreen Deal
Dutch Windwhool.
l.loogachtcnd,
Godoputeerdc Statcn van Zuiúh{olland,

515

socrctarie,

voorzittor,

dr¡.

drs, J. Erflit

J:1.1.

do Baae
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