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1. Continuering PDPOIII in 2021 & 2022



Europese verordening voor plattelandsontwikkeling (2014-2020)
• art.20: OKW door investeringen
• art.35: OKW door samenwerking
• art.42-45: LEADER

Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 
• OKW door investeringen
• OKW door samenwerking
• Platteland Plus
• LEADER

Provinciaal Uitvoeringsplan

Lokale Ontwikkelingsstrategieën 
LEADER



VLAANDEREN
• Vlaanderen wenst inhoudelijke & financiële continuering (het 

Vlaams programmadocument wordt niet aangepast)
• Kabinet Demir wenst te focussen op:

• Eenzaamheid op het platteland
• Lokale landbouw en korte keten
• Biodiversiteit
dit om de gevolgen van de coronacrisis te milderen.

• Zie https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Impact-van-coronacrisis-op-het-
Vlaamse-platteland.aspx

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Impact-van-coronacrisis-op-het-Vlaamse-platteland.aspx


PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

• Geen wijzigingen in het Uitvoeringsplan voor 
OKW en Pplus, beperkte aanpassingen LEADER

• Maatregel Stad-Platteland wordt niet 
hernomen

• Zowel in 2021 als 2022 een oproep voor OKW 
en PPlus



2. Oproep Omgevingskwaliteit en Platteland 
Plus in 2021



2.1 Komt mijn idee in aanmerking voor steun

• Begunstigden
• Werkingsgebied
• Maatregelen 
• Thema’s

Max. cofinanciering bedraagt 65% van de 
projectkost.



De volgende categorieën komen niet in 
aanmerking voor subsidiëring:
• vennootschappen en verenigingen met een 

winstoogmerk;
• de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse 

Gewest en de verzelfstandigde 
agentschappen 

• natuurlijke personen;
• feitelijke verenigingen.

BEGUNSTIGDEN



WERKINGS-
GEBIED



• Omgevingskwaliteit door Samenwerking 
• Enkel dienstverleningsprojecten: 

investeringskosten < 50%
• Samenwerking is verplicht

• Omgevingskwaliteit door Investering 
• Zowel investerings- als dienstverleningsprojecten

• Platteland Plus

MAATREGELEN



Investeringsprojecten

• investeringskosten (> 50%)

• externe prestaties

• inkomsten moeten in 
mindering gebracht worden

Dienstverleningsprojecten

• investeringskosten (< 50%)

• personeelskosten & overhead

• werkingskosten

• externe prestaties

• bijdrage in natura 

• inkomsten moeten in 
mindering gebracht worden



• 1. Ondernemen
• 2. Armoede en welzijn
• 3. Erfgoed en toerisme 

> Wordt niet opgenomen in de oproep van 2021

• 4. Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
• 5. De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

THEMA’S



THEMA 1 ONDERNEMEN
OMGEVINGSKWALITEIT SAMENWERKING

• 1.1 Opmaken van een overkoepelende communicatiestrategie als stimulans voor 
het vermarkten van lokale producten met focus op hoeveproducten

• 1.2 Inzetten op de professionalisering van ondernemers binnen de Korte Keten 

• 1.3 Proefprojecten/pilootprojecten met betrekking tot het (ontwikkelen en) 
uitvoeren van nieuwe lokale voedselstrategieën

• 1.4 Creatieve en laagdrempelige nieuwe projecten rond voedseloverschotten 
van lokaal geproduceerd voedsel

• 1.5. Diversificatie van landbouwactiviteiten naar nieuwe activiteiten ten 
voordele van de lokale gemeenschap



THEMA 2 ARMOEDE & WELZIJN

OMGEVINGSKWALITEIT SAMENWERKING
• 2.1 Detecteren & ondersteunen van mensen die hun rechten niet 

opnemen.
• 2.2 Verhogen van sociale cohesie in buurten met veel ouderen, 

alleenstaanden en eenoudergezinnen.
• 2.3 Versterken van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het 

platteland.
• 2.4 Sensibiliseren en begeleiden van land- en tuinbouwers met 

bedrijfstechnische of psychologische problemen.
• 2.5 Aanpakken van kinderarmoede op het platteland.



THEMA 2 ARMOEDE & WELZIJN

OMGEVINGSKWALITEIT INVESTERING
• 2.6 Inrichten of verfraaien van multifunctionele 

ontmoetingsruimten in plattelandsgebieden op buurtniveau
– ‘Ontmoetingsruimten’ zijn gebouwen
– Max. cofinanciering van 33% en 150.000 €
– Bij de beoordeling zal een prioriteit gegeven worden aan het 

eerste project van een gemeente 
– Een breed participatietraject en aanmelding bij de Kwaliteitskamer 

zijn vereist



THEMA 2 ARMOEDE & WELZIJN

PLATTELAND PLUS
• 2.7 Inrichten of verfraaien van multifunctionele 

ontmoetingsplaatsen op buurtniveau
– ‘Ontmoetingsplaatsen’ zijn buitenruimtes die hier 

(creatief) heringericht kunnen worden.
– Maximale cofinanciering van 50.000€ 
– Een breed participatietraject en aanmelding bij de 

Kwaliteitskamer zijn vereist



THEMA 4 KLIMAATNEUTRAAL

OMGEVINGSKWALITEIT SAMENWERKING
• 4.1 Uitwerken van acties rond draagvlakvergroting, 

betrokkenheid, participatie en bewustmaking van 
klimaatgerelateerde problemen

• 4.2. Uitwerken van pilootprojecten die een innovatieve 
kringloop inzake water, energie en eiwitbronnen 
aanleggen door het gebruik van reststromen

• 4.3 Het uitwerken van acties die de negatieve effecten van 
plantaardige en dierlijke overlastsoorten en invasieve 
soorten op de inheemse fauna & flora verminderen



THEMA 5 OPEN RUIMTE

OMGEVINGSKWALITEIT INVESTERING
• 5.1 Gebiedsgerichte oefening met betrekking tot economische 

activiteiten in leegstaande gebouwen op het platteland. 
• 5.2 Gebiedsgerichte oefeningen om tot een uniforme 

vergunningswijze van activiteiten in voormalige agrarische 
infrastructuur te komen. 

• 5.3 Het opstellen en/of uitvoeren van functietoekenningsplannen 
voor plattelandswegen kan als dit conform of ter verbetering is van 
de gemeentelijke mobiliteitsplannen. 



THEMA 5 OPEN RUIMTE

OMGEVINGSKWALITEIT SAMENWERKING
• 5.4 Landschappelijke integratie van land- en tuinbouwbedrijven en 

paardenhouderijen
• 5.5 Het ontwikkelen van laagdrempelige draaiboeken en vormingen 

voor gemeenten en lokale actoren rond beheer van het 
buitengebied.

• 5.6 Uitbouwen van alternatieve financieringssystemen om het 
landschap/de streek te onderhouden en op te waarderen.

• 5.7 Een vernieuwende toepassing van de methodiek van het Loket 
Onderhoud Buitengebied.



2. TIMING 
OPROEP

Aankondiging 15 jan 

Lanceren oproep 15 feb

Inspiratiemoment voor 
promotoren

18 maart

Deadline aanmelding 15 april (12u ‘s middags)

Deadline indiening
(e-loket)

1 juli (12u ‘s middags)

Technische Werkgroep 15 sept

Provinciaal 
Management Comité

15 okt 

Start projecten 1 jan 2022



Stap 1: Aanmelding

• Online formulier: 
https://plattelandsloket.be/?page_id=3818

• Korte pitch van het projectidee, de organisatie en 
ev. samenwerking…

• Verplichte stap om definitief project te kunnen 
indienen

• Geldt ook als aanmelding bij de Kwaliteitskamer 

https://plattelandsloket.be/?page_id=3818


Stap 2: Indiening

• E-loket: 
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-
loket/Paginas/default.aspx

• Infomoment e-loket juni 2021 

• Zie www.plattelandsloket.be voor 
reglementen en sjablonen

https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx
http://www.plattelandsloket.be/


3. Aandachtspunten

• Projectduur is 2,5 jaar
• Oproep 2021: geen verlenging mogelijk
• Extra aandacht voor de indicatoren
• Wet op overheidsopdrachten & marktbevraging
• De financiële tabel van de projecten moet voldoende 

gedetailleerd zijn.
• Extra aandacht voor biodiversiteit, korte keten en 

eenzaamheid op het platteland (extra tekstvak in het e-
loket)



3.1 Indicatoren

• Voor hoeveel mensen bieden de verbeterde 
voorzieningen op het vlak van werkgelegenheid een 
meerwaarde?

• Hoeveel mensen kunnen van verbeterde voorzieningen 
genieten dankzij het project?

• Hoeveel landbouwbedrijven of landbouwers worden 
direct of indirect bij het project betrokken?

• Extra indicatoren: door de promotor zelf in te vullen



3.1 Wet op overheidsopdrachten

• Moet u als organisatie voldoen aan de wet op 
overheidsopdrachten? 

• Marktbevraging bewijzen vanaf 2 500euro

• Stukken betreft wet op overheidsopdrachten 
opladen in het e-loket.

• Pplus: controle ter plaatse



4. Projectadministratie

• 2 x per jaar declareren: 

– 15 feb & 15 juli

– overzicht van de gemaakte kosten

– voortgangsverslag (met indicatoren)

• Denk aan de communicatieverplichtingen

– Poster voor Omgevingskwaliteit projecten: Wordt ingevuld en opgehangen 
aan de hoofdzetel van de promotor én andere relevante projectlocaties. Stop 
een foto van deze poster bij jouw eerste declaratie.

– Bij alle communicatie (sociale media, website, flyers, t-shirts,…) moeten de 
correcte logo’s en slagzinnen zichtbaar zijn in het gevraagde formaat.



4.1 Wijzigingen
• Onkostenbewijzen voor subsidiabele bedragen kleiner dan €50 zijn niet toegelaten. Uitgezonderd 

de rubrieken personeel, overhead en bijdrage in natura.

• Kosten voor vervoer en verplaatsing van promotor en copromotor vallen onder overhead 
(openbaar vervoer, autodelen, parkeertickets, brandstof, kilometervergoedingen,…)

– Een factuur van een spreker waarop staat 100 euro vergoeding spreker en 25 euro 
vervoeronkosten is wel subsidiabel.

• Kosten met betrekking tot eten en drinken bij vergaderingen, overlegmomenten,…vallen onder 
overhead.

• Looncode wordt vastgelegd bij de eerste declaratie van het loon. Via de terreincontrole wordt er 
een controle gedaan of de looncode niet significant is gedaald. (>= 2 looncodes dalen)

• Overheadkosten die gelinkt kunnen worden aan het project, kunnen niet meer afzonderlijk 
ingediend worden.

• Er wordt aanbevolen dat een declaratie minstens 10% van de totale projectkost bedraagt.



Contactgegevens

• Nicolas Cammaert: Meetjesland

• Andy Bourriez: Waasland en Scheldeland

• Céleste Schoutteet: Vlaamse Ardennen

• Annelies Waegeman: Leiestreek en provinciedekkende projecten

platteland@oost-vlaanderen.be

www.plattelandsloket.be

mailto:platteland@oost-vlaanderen.be
http://www.plattelandsloket.be/


3. Oproep LEADER





LEADER

Gebiedsgericht
• Meetjesland
• Vlaamse Ardennen
• Grensregio Waasland

Thematisch
• Lokale Ontwikkelingsstrategie per regio
• Thema’s Minister Demir
• LEADER-waarden

Technisch
• 65% cofinanciering
• 2,5 jaar projectduur (max 1 jaar verlenging)
• Binnen de PDPO maatregelen is LEADER prioritair



Traject 2021 – 2022

Middelen worden samengevoegd tot één projectcyclus
• 8 nov 2021: aanmelding
• 14 feb 2022: indiening projectfiche
• 1 juli 2022: startdatum projecten

Begeleiding promotoren
• 20 apr: online lancering oproep

➢ Inschrijven via plattelandsloket
• Mei/juni: werkgroepen 

➢ Concrete thema’s worden voorgesteld 20 april
➢ Facultatief

Oproep restmiddelen programma periode 2014-2020



4. Workshops


