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Inkoop, juridische zaken en subsidies

subsidies@provincie-utrecht.nl
Subsidieverlening

Met onze beschikking van 12 mei 2021, met kenmerk 8223A842, verzonden op 14 mei 2021, hebben wij u in
het kader van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU 2010) een subsidie van maximaal
€ 160.000,- verleend, bestemd voor het project "Romeinse Limes Nederland 2021', gedurende de periode van
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Middels onze beschikking met het kenmerk 82400A9E van
17 maart 2022 hebben wij de projectperiode verlengd tot 1 oktober 2022.

Doordat de alinea over staatssteun niet correct opgenomen was, hebben wij besloten de beschikking te wijzigen
en de alinea over staatssteun alsnog correct op te nemen. Dit houdt in casu in dat de deggendorfclausule
toegevoegd is. Deze gewijzigde beschikking werkt terug tot en met de datum van de oorspronkelijke
subsidieverlening van 12 mei 2021. Onze excuses indien hierdoor enige verwarring is ontstaan.

De gewijzigde beschikking komt nu als volgt te luiden:

Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van
artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het genoemde project een
subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 160.000,-.

Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de activiteiten zoals beschreven in uw
subsidieaanvraag, gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 oktober 2022.

Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:
Communicatie

o Online communicatie Nieuwsbrieven, vernieuwing website & social media
o Offline communicatie
o Artikelen in pers
o Persberichten
o Flyers
o Advertenties

Marketing en ondersteuning partners
o Boek "topvondsten van de Limes" samen met RMO, Valkhof & Duitse musea
o Heruitgave uitvouwkaart

PROVINCIE-UTRECHT.NL
Bedrijfsvoering
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

17766



o Promomateriaal divers: ansichtkaarten, flyers
o Partnernieuwsbrieven
o Banieren en vlaggen
o Kennisbijeenkomsten voor netwerkpartners
o Loketfunctie
o Beeldbank

Onderwijs
o Lespakket BO "10 dingen die je over de Limes moet weten"
o Online educatieplatform bijhouden & doorontwikkelen.

Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Awb en de AsvpU van toepassing.

De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatie
uitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www.provincie-utrecht.nl/huisstijl;
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 30 juni
2022 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In overeenstemming met artikel 4:45 van de Awb gaat
deze aanvraag vergezeld van de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de besteding van de
subsidie. Vindt de financiële verantwoording plaats door middel van uw jaarrekening, dan dient deze
uiterlijk 1 juli 2022 ingediend te worden.
• De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag

dient u aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden en dat zij
overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn uitgevoerd. Het activiteitenverslag
beschrijft de uitgevoerde activiteiten en de behaalde prestaties en effecten. Het activiteitenverslag
bevat tevens een vergelijking van de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen van de
activiteiten en een toelichting op de verschillen.

• De financiële verantwoording betreft het financiële verslag dat is voorzien van een controleverklaring
zoals vermeld in het Controleprotocol provincie Utrecht (zie bijlage). Het controleprotocol maakt
onlosmakelijk deel uit van deze beschikking.
Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en behelst een
vergelijking met de begrote baten en lasten. Belangrijke verschillen dienen toegelicht te worden. Het
financiële verslag kan deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierbij dient het project, de totale werkelijke
projectkosten en -inkomsten, inclusief de provinciale subsidie, duidelijk zichtbaar te zijn.

De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

NB U dient uw projectadministratie zodanig in te richten zodat kan worden voldaan aan de verantwoordings
eisen in deze beschikking.

Bevoorschotting
Bij verlening ontvangt u een voorschot van 90% van de verleende subsidie. Dit bedrag van€ 144.000,- is
uitbetaald door overmaking op rekeningnummer

, onder vermelding van de projectnaam.

Subsidievaststelling
Op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met
de subsidieverlening en wel tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie, met toepassing van het
eerdergenoemde percentage van de totale subsidiabele kosten. Het eventuele restant van de verleende
subsidie zal dan aan u worden uitbetaald.

De subsidie kan lager worden vastgesteld indien de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is
verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd. Tevens kan de subsidie lager worden vastgesteld indien u niet
heeft voldaan aan de bepalingen en verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie en wanneer er minder
kosten zijn gemaakt dan begroot.
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Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53: steun voor
cultuur en instandhouding van het erfgoed van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Indien de
Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden aangemerkt, zal de
steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.

Deggendorfclausule
Conform artikel 1 lid 4 sub a en b Algemene Groepsvrijstellingsverordening EU Nr. 651/2014 aangevuld met de
wijziging vermeld in Verordening (EU) Nr. 1084/2017 wordt betaling van steun uitgesloten aan een onderneming
ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie
waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is
verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde
natuurrampen.

Regelgeving
Voor de AsvpU kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

• Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Contact
Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met . Voor inhoudelijke vragen kunt u
contact opnemen met .

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Concernmanager Stedelijke Leefomgeving
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