
ov inc ielimburg
Directie Ondernemen - Landbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2019-2024:

. Beleidsdoelstelling 8D000001 - Limburg economisch doorontwikkelen 2020-2025
r Actieplan AP000005 - Werken aan een duurzame en toekomstgerichte land- en tuinbouw 2020-

2025
. Beleidsactie AC000021 - Versterken van het Limburgse kennis- en praktijkgericht onderzoek;

Ovenruegende dat vzw pcfruit als Íruitteeltcluster instaat voor toegepast wetenschappelijk onderzoek,

proeftuinwerking en voorlichting in gans Vlaanderen;

dat pcfruit voor haar proefveldwerking nood heeft aan een performante en state-of-the-art

onderzoeksinfrastructuur;

Ovenruegende dat de huidige onderzoeksserre - opgedeeld in 16 kleinere compartimenten - reeds dateert

van 2008 en momenteel door de schaalgrootte en de toenmalig gebruikte klimaattechnologie

onvoldoende geschikt is voor het verder performant uitvoeren van proeven in het kader van

gewasbescherming;

Gelet op het feit dat pcfruit voor de kost van het vervangen van de onderzoekserres, alsook voor een

aantal uitrustingsgoederen, van het Departement Landbouw & Visserij 50 % VLIF-steun werd toegekend

ten bedrage van maximum 1 085 276,50,00 euro;

dat deze toegekende steun werd berekend op basis van een offerte-bedrag van 2170 553,00 euro incl.

niet-recupereerbare BTW;

dat de werkelijk uitbetaalde steun aan pcfruit gebaseerd wordt op het indienen van de facturen van de

uitgevoerde werken;

Gelet op de aanvraag van vzw pcfruit d.d. 2023-01-11 voor de toekenning van een provinciale toelage

t.b.v. medefinanciering voor het niet-betoelaagde deel door het Departement Landbouw & Visserij;

dat er een medefinanciering gevraagd wordt van 750 000,00 euro;

Getet op budgetsleutel202S/664000/2/0530 - Toegestane investeringssubsidies/Land-, tuin- &

bosbouw van het budget 2020 (MJP000488);

dat er op deze budgetsleutel 750 000,00 euro werd ingeschreven als nominatieve investeringssubsidie bij

vzw pcfruit met als doel het vervangen van de huidige onderzoeksserre;

Ovenruegende dat het ondersteunen van praktijkgericht onderzoek als een kerntaak van de provincie

wordt beschouwd;

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

70/20Q1;

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

sommige toelagen;
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Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2012-10-24 betreffen O" {"Kr" op de toekenning en op de

aanwending van sommige subsidies en op de reservevorming;

BESLUIT
ArtikelL V
Aan vzw pcfruit (0878.145.255), Fruittuinweg 1, 3p00 Sint-Truiden wordt een nominatieve

investeringssubsidie toegekend van 750 000,00 6uro, ten laste van budgetsleutel202S/664000/2/0530 -
Toegestane investeringssubsidies/Land-, tuin- & bosbouw van het budget 2023 (MJP000488 -

bestelaanvraagnummer 2023000879)?

Artikef 2 V

Deze toelage mag enkel worden aangewend door vzw pcfruit ten behoeve van het deels dekken van de

niet-betoelaagbare kosten bij het vervangen van de voornoemde onderzoeksserre.

Artikel3 6
Pcfruit vzw ontvangt van voornoemde investeringssubsidie een voorschot van 80 % ten bedrage van 600

000,00 euro op rekeningnummer BE94 7330 3450 1314 met vermelding "voorschot vervanging

onderzoeksserre". V
Artikel4
De saldo-betaling ten bedrage van 150 000,00 euro zal pas gebeuren na het voorleggen van documenten

die effectieve kosten verbonden aan het vervangen van de onderzoeksserre staven, zijnde de betreffende

facturen met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten.

Artikel 5

Op straffe van gehele terugbetaling van de toegekende subsidie, is vzw pcfruit ertoe gehouden elke

daartoe gemachtigde ambtenaar van de provincie toe te staan ter plaatse de aanwending van de bij dit

besluit toegekende subsidie te controleren.
Artikel6
De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt verleend onder de voonrvaarden, vermeld in artikel 21 van

verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 iuni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in

de landbouw- en de bosbouwsector en in de 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 L193 van 1 juli2014.

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

verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

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, vijfde 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;

3" overeenkomstig artikel 1, zesde 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, tweede lid, a), van de in het eerste lid vermelde

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

verordening.
Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de vzw pcfruit en andere belanghebbenden.

Aanwezig:
Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; lnge Moors, Bert Lambrechts, lgor Philtjens, Tom Vandeput,

leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier
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Hasselt d.d. 2023-01 -26

De nciegriffier

Wim Schoepen
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De verslaggever,

Moors

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

3/3


