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Inleiding 

De Europese Commissie keurde het derde Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed 

 

Het PDPO III-progra a zet i  op ier strategis he the a’s: 
• jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse 

landbouwsector; 

• innovatie en opleiding ; 

• het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de 
landbouwsector, zowel economisch als ecologisch ; 

• het versterken van de vitaliteit van het platteland door een 
kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse 
landbouwsector. 

 
 



Inleiding 
Maatregelen weergegeven die zijn opgenomen in PDPO III 

Maatregel 01 - kennisoverdracht en voorlichtingsacties 

Maatregel 02 - Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheerdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten 

Maatregel 04 - Investeringen in materiële activa 

Maatregel 06 - landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling 

Maatregel 07 - basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden 

 Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

 investeringen 

Maatregel 08 - investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de 

levensvatbaarheid van bossen 

Maatregel 09 - oprichten van producentengroeperingen en -organisaties 

Maatregel 10 - agromilieu 

Maatregel 11 - biologische landbouw 

Maatregel 16 - samenwerking 

 Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving 

 Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking 

Maatregel 17 - risicomanagement 

Maatregel 19 - steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van LEADER 



Inleiding 

• Europees en Vlaams beleid = vertaald i/h 
Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan 2014-
2020   

 Maatregel 1 O ge i gsk aliteit : 
 landschapszorg, beleving op het platteland 
 en welzijn  

 Maatregel 2 "Platteland Plus" versterking 
 plattelandseconomie  

 Maatregel 3 "Leader" extra focus op 
 landbouwgerelateerde the a’s. 



Inleiding 

                                                                                                              Ontvankelijkeheidscriterium 

                                                                                                              Promotor en/of copromotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

             Uitgez. P+ = 50% Vlaams en 50% Provinciaal 

                                                                                                                                          Maximaal 1.000 000 EURO 
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Projectidee? En wat nu? 

• Kom ik in aanmerking? 

• Komt de locatie in aanmerking? 

• Komt mijn idee in aanmerking? 

 



Kom ik in aanmerking? 

OKW - P+ LEADER 

gemeentebesturen of hun verzelfstandigde 

agentschappen 

non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit de 

publieke sector (bv. intercommunales, autonome 

overheidsbedrijven)  

OCMW ’s of hu  erzelfsta digde age ts happe  publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, OCMW’s, 

ope are i stelli ge , pro i ies…   

provinciebesturen of hun verzelfstandigde 

agentschappen 

publieke rechtspersonen 

Uitgez: de Vlaamse Gemeenschap of haar 

verzelfstandigde agentschappen; 

het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde 

agentschappen van het Vlaamse gewest 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 

rechtspersoonlijkheid; 

non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid 

(feitelijke verenigingen) 

verenigingen zonder winstoogmerk 

 

non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit de 

pri ate se tor z ’s,  stichtingen)  

stichtingen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(CVBA) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van 

natuur- en landschapszorg 



Komt de locatie in aanmerking? 



Komt mijn idee in aanmerking?   

OKW P+ LEADER 

De beleving van het platteland 

verhogen  

Toerisme, recreatie en 

streekproducten  

Thema Leefbare dorpen  

M1: Inzetten op sociale inclusie 

M2: Ondersteunen van 

voorzieningen in kleine 

dorpskernen 

Een geïntegreerde 

landschapszorg bevorderen  

Ondernemerschap op het 

platteland bevorderen 

Thema Bodem- en waterbeheer 

M1: Verbeteren van de 

bodemkwaliteit en -beheer 

M2: Verbeteren van de 

waterkwaliteit en –kwantiteit 

M3: Kennisoverdracht 

De sociale samenhang en 

betrokkenheid van 

plattelandsgemeenschappen 

verhogen  

Detailhandel en diensten op 

het platteland  

Thema Landbouw- en natuureducatie 

M1: Verbeteren van het aanbod  

M2: Het ondersteunen van 

belevingsvolle en educatieve 

activiteiten en 

belevingselementen naar het 

grote publiek 

Welzijn van kwetsbare groepen 

verhogen  

Zorgverlening op het platteland 

optimaliseren 
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Verkennende gesprek 

• O erlappe de the a’s: 
Leefbare dorpen: OKW-INV = LEADER 

Beleving platteland: OKW-INV = P+ 

• Timing: oproep – deadline – looptijd project  

• Studies?  

• The a’s 

• Procedure 

LEADER= 2 stappen 

OKW – P+ = 1 stap 

 



Verkennende gesprek - selectiecriteria 

- Uitvoering van een doelstelling of actie uit het 
Provinciaal Plattelandsbeleidsplan 2014-2020 

- Uitvoering van een doelstelling en maatregelen uit de 
lokale ontwikkelingsstrategie 

- Inhoudelijke integratie 

- Complementariteit en inhoudelijke overeenstemming 
met het plattelandsbeleid in brede zin 

- Link met landbouw en platteland 

- Versterking van werkgelegenheid en lokale economie 

- Hefboom 

- Gebiedsgericht maatwerk 

- Innovatief en gedifferentieerd 



Verkennende gesprek - selectiecriteria 

- Duurzaam karakter en continuïteit 

- Effectiviteit   

- Efficiëntie 

- Doelgroep 

- Additionaliteit 

- Dubbelfinanciering 

- Studiewerk en concrete realisatie 

- Het project draagt bij aan de Europese horizontale 

the a’s: erkgelege heid, kli aat e  ar oede 



Verkennende gesprek 
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Voorbereiden aanvraag 
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Contactgegevens| 
 
Leader Haspengouw  Davy Froyen 

    Davy.Froyen@limburg.be 
    011|23 74 18 
 
Leader Kempen & Maasland Karel Leysen 
    Karel.Leysen@limburg.be 
    011|23 74 22 
 
OKW – Platteland+  Jan Noelmans 
    Jan.Noelmans@limburg.be 
    011|23 74 42 
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