
,!

VISUM FIIIAIICIEEL BEIIEEROER"iifi n i;iiiÍi ttc ucnr rr rrn

o8 '/,

p r o v in c i elimburg
Directie Ondernemen - Landbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de volgende doelstellingen en acties van het meerjarenplan2020-2025:
r Beleidsdoelstelling BD00000l "Limburgeconomischdoorontwikkelen"
. Actieplan AP000005 "Werken aan een duurzame en toekomstgerichte land- en tuinbouw"
. Actie AC000021 "Versterken van het Limburgse kennis- en praktijkgericht onderzoek";

Gelet op de aanvraag d.d. 2023-01-03 van PIBO-campus vzw tot het verkrijgen van een provinciale

werkingssubsidie voor het werkjaar 2023;

dat in deze aanvraag ook gevraagd wordt om 50% van de werkingssubsidie uit te betalen;

Ovenrvegende dat PIBO-campus instaat voor het praktijkgericht onderzoek en de demonstratieve

voorlichting inzake akkerbouwteelten;

Gelet op budgetsleutel202S/649000/2/0530 - Algemene werkingssubsidies/Land-, tuin- & bosbouw

van het budget 2023 (volgnummer MJP000034);

dat in het budget 2023 een nominatieve subsidie van 230 000,00 euro aan PIBO-campus vzw staat

ingeschreven;

Gelet op de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en

op de aanwending van sommige subsidies (cf. artikel 2 van het besluit), inzonderheid de artikelen 3 en 7,

alsook op de algemene reglementering van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende

reservevorming;

Overwegende dat de toetsing aan het provinciaal reglement betreffende de controle op de toekenning en

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming zal gebeuren na ontvangst van de door

de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekenin g 2022, activiteitenverslag 2022 en begroting 2023;

dat deze documenten uiterlijk tegen 31 augustus 2023 dienen te worden aangeleverd aan de dienst

Landbouw en Platteland;

Gelet op de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Europese Commissie d.d. 15 december 2006

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en

middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging Verordening (EG) nr

70/2001;

Gelet op verordening (EU)2022/2472van de Commissie van 14 december 2022waarbijbepaalde

categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de

artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt

verenigbaar worden verklaard;

BESLUIT

Artikell V
Aan PIBO-campus vzw, Sint-Truidersteenweg 323,3700 Tongeren (ON 461 .790.472), hierna de

"subsidietrekker" genoemd, wordt een werkingssubsidie 2023 toegekend van 230 000,00 euro ten laste

van budgetsleutel 202316 49OOO/2/0530 - Algemene werkingssubsidies/Land-, tuin- & bosbouw van het

provinciaal budget 2023 (volgnummer MJP000034 - bestelaanvraagnummer 2023000343). y
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ArtikelZ V
Aan PIBO-campus vzw wordt een voorschot van 115 000,00 euro (50% van de totale toelage) betaald op

bankrekeningnummer BE67 1032 2366 4587 met vermelding "voorschot provinciale werkingssubsidie

2O2g - dossiernr.2O23N099497". v
Artikel3
Het subsidiebedrag moet door de subsidietrekker aangewend worden om de algemene werkingskosten

2023, eindigend op 31-12-2023, van de vereniging te dekken. Deze werkingskosten hebben betrekking op

onderstaande activiteiten:

$1 De subsidietrekker zal instaan voor de uitvoering van praktijkproefveldwerking in de akkerbouwsector

De subsidietrekker zal actief deelnemen aan de proefveldwerking in het kader van de Landbouwcentra

(granen - voedergewassen - aardappelen).

$2 Daarnaast zal de subsidietrekker instaan voor de uitvoering van proiecten in het kader van andere

beschikbare budgetlijnen (bvb. ADLO-Demo, LEADER, ...)'

$3 Daarnaast zal de subsidietrekker de resultaten van deze proefveldwerking omzetten in

landbouwvoorlichting door de organisatie van proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen.

De subsidietrekker zal hiertoe minstens 1 maal per jaar een proefveldrondgang organiseren en in de

winterperiode minstens 1 voorlichtingsvergadering met als thema de proefveldresultaten van het

afgelopen jaar.

$4 Verder zal de subsidietrekker instaan voor de naschoolse vorming rond actuele landbouwthema's.

Artikel 4
Om het saldo van deze nominatieve subsidie te bekomen dient de subsidietrekker het geoorloofd gebruik

van de bij dit besluit toegekende subsidie te bewijzen door de neerlegging van volgende goedgekeurde

verantwoord in gsstu kken :

. de jaarrekening (balans en resultatenrekening) 2022
r het jaarverslag 2022 inclusief resultaten van de praktijkproefveldwerking van het jaar 2O22

. de begroting 2023 en eventueel een overzichtsnota van de geplande praktijkproeven en

vormingsactiviteiten voor het iaar 2023.

Deze verantwoordingsstukken, alsook de eventuele aanvraag voor het verkrijgen van het saldo van de

werkingssubsidie 2023, moeten uiterlijk 31 augustus 2023 ingediend worden op volgend adres: Directie

Ondernemen, dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Artikel5
De subsidietrekker wordt verplicht om de provincie in de begeleidende communicatie naar de bevolking

en bij publiekgerichte initiatieven steeds aan bod te laten komen als zijnde subsidiërende instantie. De

subsidietrekker is er dan ook aan gehouden in elke briefwisseling of publicatie omtrent bovenstaande, het

provincielogo te vermelden.
Artikel6
De provincie Limburg heeft het recht om, te allen tijde en door uitputting van alle geoorloofde middelen,

de wijze van aanwending door de subsidietrekker van de bij dit besluit toegekende subsidie te

controleren. Zo is de subsidietrekker ertoe gehouden elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de

provincie Limburg toe te staan ter plaatse de aanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te

controleren.

Artikel 7

De subsidietrekker is gehouden tot de gehele terugbetaling van de bij dit besluit toegekende subsidie

wanneer hij deze niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, zoals opgenomen in artikel 3

van dit besluit. lndien de subsidietrekker de in artikel 4 van dit besluit bedoelde verantwoordingsstukken

niet of niet tijdig indient, is hij gehouden tot de terugbetaling van het gedeelte van de bij dit besluit

toegekende subsidie dat niet verantwoord werd. De eventuele toekenning van een nieuwe subsidie of

betaling van een nieuwe subsidieschijf aan de subsidietrekker wordt opgeschort zolang de subsidietrekker
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zich verzet tegen de in artikel 6 van dit besluit bedoelde controle of kan opgeschort worden door de

deputatie indien onvoldoende aan de bepalingen van dit besluit wordt tegemoet gekomen.

ArtikelS
De subsidie vermeld in artikel 1 wordt verleend onder de voonruaarden, vermeld in artikel 21 en 38

van verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022waarbijbepaalde categorieën

steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar

worden verklaard,gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022'

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk ll van de in het eerste lid vermelde

verordening vastgestelde vooruvaarden, inzonderheid aan volgende voonrvaarden:

1o overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun

verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's);

2o overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven

waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin

steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;

3o overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in

moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;
4. de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde

verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde

verordening
ln toepassing van deze verordening zal deze subsidie ter kennis worden gegeven via het online

meldingssysteem SANI (State Aid Notifications lnteractive) binnen de 20 dagen na datum van het

voorliggend besluit.
Artikel9
Van dit besluit wordt een afschrift toegestuurd aan de heer Damien Xhonneux, coórdinator PIBO-campus

vzw, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren en andere belanghebbenden.

Aanwezig:
Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; lnge Moors, Bert Lambrechts, lgor Philtiens, leden;

Wim Schoepen, provinciegriffier
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Hasselt d.d. 2023-02-1 5

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

Referentie
2023_DEP_00532

De verslaggever,

ge

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters
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