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DEEL 1 - INLEIDING 
  
1 Het Europees Herstelfonds 
  
Om het herstel in de nasleep van de coronacrisis te ondersteunen, voorziet Europa een extra oproep 
om de gevolgen van de COVID-19-crisis voor landbouw en plattelandsontwikkeling op te vangen. 
(VERORDENING (EU) 2020/2094 VAN DE RAAD van 14 december 2020 tot vaststelling van een 
herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis) 
 
Met het oog op een duurzaam en veerkrachtig herstel en om de verlening van economische steun te 
vergemakkelijken, moet gebruik worden gemaakt van de vaste uitgavenmechanismen die via de 
Unieprogramma’s binnen de meerjarige financiële kaders lopen. 
 
Voor Vlaanderen komen deze extra middelen beschikbaar via een bijkomende projectoproep onder 
de maatregel 'versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland'.  
 
De projectoproep kadert enerzijds binnen het huidige Vlaams Programmeringsdocument voor 
Plattelandsontwikkeling en moet anderzijds focussen op het herstel van de gevolgen van de 
coronacrisis op het platteland. 
 
Dit addendum heeft enkel uitwerking als voldaan is aan de volgende voorwaarden:  
“Onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging door Europa in het kader van het EURI-
fonds” 
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DEEL II - SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 
 
 
Naar aanleiding van de coronacrisis zien we dat een aantal reeds bestaande problematieken en 
opportuniteiten op het platteland nog werden versterkt1. Opvallend is alvast dat veel mensen de 
natuur en de groene open ruimte van het platteland hebben herontdekt ten gevolge van de beperkte 
reis- en recreatiemogelijkheden. Door dit stijgend recreatief medegebruik van natuur- en 
landbouwgebieden komt de draagkracht van bepaalde gebieden echter onder druk te staan.  
  
Een andere bezorgdheid gaat over het maatschappelijk leven dat door de coronacrisis zo goed als 
volledig werd stilgelegd. Dorpen op het platteland wordt vaak gekenmerkt door een beperkte 
dienstverlening maar anderzijds een sterk verenigingsleven. De gevolgen van de crisis zijn dan ook 
sterk voelbaar de voor de bewoners van het platteland. 
  
Met de projectoproep wil de provincie Oost-Vlaanderen deze uitdagingen aanpakken door enerzijds 
te focussen op meer en betere mogelijkheden tot groene beleving voor iedereen zodat de druk op 
bezoekers beter kunnen verspreid worden. Anderzijds zetten we ook volop in op ontmoeting door 
onder andere meer buurtnatuur en plekken voor ontmoeting. 
 
Een voorwaarde bij dit type projecten is dat er wordt ingezet op lokale participatie. Participatie en 
medezeggenschap maken volwaardig deel uit van het hedendaagse beleid. Het succes van heel wat 
plattelandsinitiatieven en -projecten hangt sterk samen met de directe betrokkenheid en inbreng van 
de dorpsbewoners en lokale verenigingen.  

Er moet ook voldoende aandacht gaan naar de kwetsbare groepen. Zo is het bijvoorbeeld van belang 
dat ook kinderen, jongeren, alleenstaande ouders,… betrokken worden bij de ontwikkeling van hun 
leefomgeving. Ook bewoners van zorginstellingen verdienen extra aandacht in de nasleep van de 
coronacrisis. 

De provincie biedt via de Kwaliteitskamer ondersteuning in de plannings- en ontwerpfase van deze 
projecten. De Kwaliteitskamer is een adviesgroep van experten uit verschillende sectoren die de 
ruimtelijke kwaliteit op het platteland verbetert, uitdraagt en stimuleert.2 
  

 
1 VLM deed een bevraging over de impact van corona op het platteland. De resultaten zijn te lezen op 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Nieuwsberichten/rapport_coronabevraging.pdf  
2 Meer info over de provinciale Kwaliteitskamer is terug te vinden op https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-
leven/platteland/provinciale-kwaliteitskamer.html  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Nieuwsberichten/rapport_coronabevraging.pdf
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/provinciale-kwaliteitskamer.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/provinciale-kwaliteitskamer.html
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THEMA Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte 
 
 

1. De omgeving van een zorginstelling vergroenen voor bewoners en de buurt 
  
Steeds meer zorginstellingen zetten in op de vergroening van hun buitenruimte. Het positieve effect 
van natuur op het fysiek en mentaal welzijn bij kwetsbare groepen is immers volop bewezen.  
Maar het kan ook een plek voor ontmoeting zijn voor bewoners en hun bezoekers maar ook met 
buurtbewoners. 
 
Kernbegrippen: 
- terreininrichting ter verbetering van de natuurkwaliteit 
- de zorginstelling als gemeenschapsplek  
- cocreatie tussen natuur en zorg en invloed op fysieke en mentale gezondheid 
 
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen: 
Bijvoorbeeld aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en 
belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours 
voor bewoners, dementietuin, een dierenhoekje...3 
 
 

2. Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau 
 
Er wordt ingezet op de inrichting van kwalitatieve publieke ruimte waar ontmoeten en het sociaal 
weefsel centraal staat maar waarbij ook wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle natuur. Dit zijn 
kleinschalige ontmoetingsplaatsen die toegankelijk en beleefbaar zijn, zowel om te spelen als om te 
rusten.   
 
Kernbegrippen: 
- creatief (her)inrichten van buitenruimtes 
- multifunctioneel: aandacht voor recreatie, natuur, speelruimte, sport en langzaam verkeer 
- participatie met de buurt en aandacht voor kwetsbare doelgroepen 
 
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen: 
- herinrichting van dorpsplein, voormalige stationsomgeving, lokale verloederde sites,… 
- aanleg van buurtpark, buurtnatuur,… 
 
 

3. Groene verbindingen  
 
Het is belangrijk om de aanwezige natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en zo een 
aaneenschakeling of weefsel  te creëren van groene speel- en ontmoetingsplaatsen. Op verschillende 
plaatsen bieden zich kansen aan om veilige en aangename verbindingen te maken voor voetgangers 
en fietsers maar tegelijkertijd kunnen dit ook belangrijke corridors zijn voor planten en dieren. 
  
 
 

 
3 Voor inspiratie wordt verwezen naar de campagne ‘Natuur met zorg’ van de Regionale Landschappen: 
https://www.regionalelandschappen.be/natuur-met-zorg/8087   

https://www.regionalelandschappen.be/natuur-met-zorg/8087
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Kernbegrippen: 
- samenhangend projectgebied  
- aandacht voor landschappelijke kwaliteit 
- geïntegreerde aanpak: met aandacht voor de eigenheid van de streek, voor de open ruimte, voor 
mens, natuur en klimaat 
  
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen: 
- herstel en/of uitbreiding van fiets-, of wandelpaden en/of trage wegen (inclusief het eventuele 
landschapsherstel)  
- groenblauwe netwerken creëren via verbindende landschapselementen - zoals bomenrijen, bosjes, 
dreven en houtkanten 
- aanplanten en kwalitatief beheren van landschapselementen langs fietspaden, trage wegen… 
- plaatsen van rustbanken, picknickplaatsen langs groene verbindingen 
 
 

4. Ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond multifunctionele gebouwen op buurtniveau 
 
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de sociale cohesie. Om het herstel van de sociale 
contacten te faciliteren, zijn voorzieningen nodig waar mensen coronaproof kunnen samenkomen. 
Om bestaande infrastructuur maximaal te kunnen benutten, zijn vaak een aantal ingrepen nodig om 
de ruimte geschikt te maken als ontmoetings- en activiteitenplaats. 
 
Kernbegrippen: 
- duurzaam en multifunctioneel gebruik van bestaande infrastructuur 
- aandacht voor ruimtelijke ingrepen die van een gebouw een uitnodigende ruimte kunnen maken 
voor diverse doelgroepen 
  
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen: 
- overdekte buitenruimte om ontmoetingen mogelijk te maken bij slecht weer 
- beperkte fysieke ingrepen bij herbestemming van kerkgebouwen  
… 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



7 
 

DEEL III – HOE DIEN IK EEN PROJECT IN?  
 
1. Maatregel 
 
Om de impact van de COVID-19 crisis en de gevolgen daarvan voor onder andere de 
plattelandsgebieden aan te pakken, keurde de Europese Raad een herstelinstrument goed dat  
aanvullende middelen voorziet. De toegewezen middelen van het herstelinstrument  worden ingezet 
voor de volgende maatregel: 

-        Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen: artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 7.1-7.2 en 7.4-7.7, 
hierna OKW INV genoemd. 
 
Elke begunstigde verkrijgt maximaal 65% overheidssteun. De (co)promotor(en) staan zelf in voor het 
resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), via eigen financiering (minstens 15%) 
eventueel gecombineerd met financiering van de provincie en/of gemeente en/of partners. 

De overheidssteun is samengesteld uit 100% Europese overheidssteun. 

Meer gedetailleerde info is te vinden in het reglement:  
Wegwijzer voor het indienen van een subsidiedossier via het plattelandsloket - OKW INV 
 
Binnen de maatregel OKW INV komen enkel investeringsprojecten in aanmerking voor subsidies.  
 
Investeringsprojecten 

Investeringsprojecten zijn projecten waarvan de projectkost in de rubriek investeringskosten gelijk of 
meer dan 50% bedraagt en kleinschalige infrastructuurwerken omvat. Volgende rubrieken van 
kosten komen in aanmerking  voor subsidiëring voor investeringsprojecten: 

• investeringskosten  
• externe prestaties 
• inkomsten moeten in mindering gebracht worden 

Volgende investeringskosten zijn subsidiabel 

• bouw of verbetering van onroerende goederen, incl. de inrichting van de onroerende 
goederen. 

• uitgaven voor aan- of huurkoop van machines/installaties met inbegrip van de specifieke 
computerprogrammatuur 

• erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de 
investering of de onroerende goederen 

• uitvoeren van landschapswerken 
• aankoop van multimediamateriaal 
• uitvoeren van haalbaarheidsstudies en verkrijgen van octrooien en licenties die rechtstreeks 

aan de investeringen gekoppeld zijn. 
• … 

Volgende investeringskosten zijn niet subsidiabel: 

• verwerving, inclusief leasing van onroerende goederen 
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• zuivere studies zonder realisatie 

Volgende externe prestaties zijn subsidiabel: 
 

• vergoeding voor consulentenbureaus, ontwerpers, technisch advies …;  
• uitgaven voor ondersteuning door externe organisaties;  
• uitgaven voor studies als ze verband houden met een specifieke concrete actie in het kader 

van het project;  
• erelonen van architecten, ingenieurs en adviseurs die rechtstreeks gelinkt zijn aan de 

investering maar apart gefactureerd zijn van de investering.  
• … 

 
2. Begunstigden 
 

De volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking voor subsidiëring: 
• gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW 
• provinciale verzelfstandigde agentschappen 
• vereniging zonder winstoogmerk (vzw’s) 
• stichtingen 
• publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de publiekrechtelijke 

rechtspersonen die hieronder worden benoemd 
• provincies, enkel voor koepelprojecten 
 
De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
• de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van 

de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 
• natuurlijke personen 
• vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk 
• feitelijke verenigingen 
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3. Werkingsgebied 
 
Deze projecten kunnen uitgevoerd worden in alle Oost-Vlaamse gemeenten, zowel 
plattelandsgebieden (donkergroen op de kaart) als plattelandsgebieden met verstedelijkingsdruk 
(lichtgroen) exclusief grootstad Gent en centrumsteden Sint-Niklaas en Aalst.  

 

Plattelandsgebied (donkergroen op de kaart, max. 350 inwoners/km² of 15% bebouwde opp.) 

Plattelandsgebied met verstedelijkingsdruk (lichtgroen op de kaart)  

Groot- en centrumsteden (rood op de kaart): geen subsidiemogelijkheden 

 

 

kaart: overzicht types gemeenten Oost-Vlaanderen op basis van inw/km² en bebouwde oppervlakte.  
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4. Voorwaarden en technische bepalingen  
 
  
1. De omgeving van een zorginstelling vergroenen 
 
Voorwaarden: 

- Maximale subsidie per site bestaat uit 50 000€ investeringskost + 15 000€ externe prestatie 
voor het participatietraject en/of ontwerpproces 

- Verplicht participatietraject met de beoogde gebruikers   
- Verplichte aanmelding bij de Kwaliteitskamer 
- Ook private terreinen komen in aanmerking indien ze publiek toegankelijk zijn of gemaakt 

worden. 
 
  
2. Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau 
 
Voorwaarden: 

- Maximale subsidie per site bestaat uit 50 000€ investeringskost + 15 000€ externe prestatie 
voor het participatietraject en/of ontwerpproces 

- Verplicht participatietraject met de buurt   
- Verplichte aanmelding bij de Kwaliteitskamer 
- Ook private terreinen komen in aanmerking indien ze publiek toegankelijk zijn of gemaakt 

worden. 
 
 
3. Groene verbindingen  
 
Voorwaarden: 

- Maximale subsidie bestaat uit 50 000€ investeringskost + 15 000€ externe prestatie voor het 
participatietraject en/of ontwerpproces 

- Verplichte aanmelding bij de Kwaliteitskamer 
 
 
4. Ontmoetingsgerichte ingrepen in en rond multifunctionele gebouwen op buurtniveau 
 
Voorwaarden: 

- Enkel kleinschalige ingrepen aan bestaande infrastructuur komen in aanmerking 
- Maximale subsidie per site bestaat uit 50 000€ investeringskost + 15 000€ externe prestatie 

voor het participatietraject en/of ontwerpproces 
- Verplicht participatietraject 
- Verplichte aanmelding bij de Kwaliteitskamer 
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5. Verbintenisvoorwaarden 
 

30% van de kosten moet gedeclareerd worden voor 15 juli 2024 of we kunnen geen uitbetaling 
garanderen. 

De einddatum van de projecten is 30 juni 2025, uitstel is niet mogelijk. 

Maximale projectkost: De maximale projectkost bedraagt 1.000.000 euro. Als maximale projectkost 
wordt het volledige project beschouwd, ook de delen die niet worden ingediend bij PDPO voor 
cofinanciering, maar die er een eenheid mee vormen. (Bijv. wanneer de derde fase van een 
masterplan van 5 fasen –al dan niet gedeeltelijk- door PDPO wordt uitgevoerd, dient indien fase 3 
een eenheid vormt, de totale projectkost van fase 3 beschouwd te worden als projectkost).Het 
kunstmatig opsplitsen van projecten die duidelijk 1 geheel vormen om lager dan of gelijk aan 
1.000.000 euro te komen, wordt niet toegelaten. 

Geen voorschotten: Er worden geen voorschotten gegeven. De projectpromotor betaalt eerst alle 
kosten zelf, waarna halfjaarlijks een declaratiedossier wordt ingediend om de betalingsaanvraag te 
verantwoorden en de subsidie uit te betalen. 

Geen dubbele financiering met Europese middelen: Dezelfde projectkosten kunnen niet in 
verschillende Europese programma’s worden betoelaagd. Dubbele financiering door Europese 
middelen kan niet.  

Vergunningen: Het project kan pas worden goedgekeurd als bij goedkeuring de reeds gekende 
vergunningen aangevraagd zijn. De toegekende subsidie wordt pas uitbetaald nadat alle 
vergunningen rond zijn en bewijs daartoe wordt voorgelegd. 

Relatie tot andere maatregelen binnen PDPO: Indien het project steun kan krijgen via een andere 
PDPO-maatregel, moet het project bij de andere maatregel ingediend worden. Dit geldt ook voor 
projecten die bij LEADER zouden kunnen ingediend worden. 

Raming kosten en financieringsbronnen: Een raming van de kosten met een indicatie van de wijze 
van financieringsbronnen moet aangeleverd worden. 

Op het communicatiemateriaal met het publiek de nodige logo’s (Europees, Vlaams en provinciaal) 
voorzien en slagzin. 

De volgende financiële verbintenisvoorwaarden zijn van toepassing: 

• De projectpromotor kan geen subsidie ontvangen van projectgerelateerde kosten die werden 
gemaakt voorafgaand aan de goedkeuring van het project. 

• In de gevallen dat de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, dient de promotor 
de wetgeving te volgen. 

• Voor investeringen, een verbintenis van de projectpromotor dat de investering niet wijzigt 
van functie binnen de 5 jaar na de laatste uitbetaling. 

• Correcte en op tijd declaraties indienen om de overheidssteun te ontvangen. 

• De projectpromotor treft de nodige schikkingen tijdens en na de uitvoering van het project 
om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken. Dit voor zowel 
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EU-ambtenaren als voor de bevoegde ambtenaren van de Federale, Vlaamse en provinciale 
overheid. 

Voor meer info wordt verwezen naar de Richtlijnen voor het indienen van een declaratie in het E-
Loket.  
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6. Projectoproep en contact 
 

De projectoproep zal  terug te vinden zijn op www.plattelandsloket.be  

Op deze websites kan ook ingeschreven worden om op de hoogte te blijven van toekomstige 
projectoproepen. 

Projectpromotoren kunnen terecht bij het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen voor de dagelijkse 
opvolging van de projectwerking.  

 

Plattelandsloket 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
09/267 86 61 
platteland@oost-vlaanderen.be  
www.oost-vlaanderen.be/platteland  
www.plattelandsloket.be 
 

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