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PDPO II – het origineel: opmaak en goedkeuring

•

Vooraf: 2000-2007: PDPO I en LEADER+

•

2005-2006: opmaak PDPO II
•
•
•

•

Strategie, ontwerpmaatregelen, ex ante-evaluatie, financiële
verdeling, overleg met actoren, …
Okt 2006: PDPO II goedgekeurd door Vlaamse Regering
Dec 2006: PDPO II officieel ingediend bij Europese Commissie

2007: doorlopen procedure EC en goedkeuring PDPO II
•
•
•
•

Besprekingen, aanpassingen,…
Mei 2007: installatie Toezichtcomité
Sept 2007: finale versie PDPO II ingediend bij Europese
Commissie
13 nov 2007: goedkeuring door Europese Commissie
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PDPO II - het origineel: maatregelen

•

Maatregelen : 33 (+ 10 uitdovende uit PDPO I)

•

As 1: verbetering van concurrentievermogen van de landen bosbouwsector
•
•
•
•
•
•
•

•

Opleiding in de landbouw
Sensibiliseringsprojecten duurzame landbouw
Vestiging van jonge landbouwers
Bedrijfsadviessystemen voor land- en tuinbouwers
Investeringen in landbouwbedrijven
Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen
Voorlichting en afzetbevordering Vl. producten erkend als
BOB/BGA/GTS

As 2: acties ter verbetering van milieu en platteland
•
•
•
•

Vergoedingen natuur
Diverse agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten
Bebossing van landbouwgronden
Niet-productieve investeringen in bossen
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PDPO II - het origineel: maatregelen

•

As3: leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de
plattelandseconomie
•
•

•

As 4: Leader
•
•
•

•

Investeringen in diversificatie van landbouwactiviteiten
Gebiedsgerichte werking

Bevordering van toeristische activiteiten

Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking

Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling

Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed

Intermediaire dienstverlening

Lokale ontwikkelingsstrategieën leefkwaliteit/diversificatie
Samenwerkingsprojecten met andere plattelandsgebieden
Werking Plaatselijke Groepen

Technische Bijstand incl. Vlaams Ruraal Netwerk
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PDPO II - het origineel: budgettoewijzing

As

Publieke uitgave

ELFPO cofin (%)

ELFPO bijdrage

% As

As 1

449.041.417

30 %

134.712.425

60 %

As 2

112.260.354

50 %

56.130.177

25 %

As 3

59.867.857

30 %

17.960.357

8%

As 4

37.424.453

30 %

11.227.336

5%

8.980.828

50 %

4.490.414

2%

Technische
bijstand
Totaal

667.574.909

33,63 %
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224.520.709
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PDPO II – doorheen de tijd

Allerlei wijzigingen aan het PDPO II
•

Wijzigingen aan bestaande maatregelen

•

Overheveling budget tussen maatregelen onderling

•

Toevoeging van nieuwe maatregelen:
•
•
•

•

As 2: Eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op
landbouwgrond (agroforestry)
As 3: Ontwikkeling van de paardenhouderij als nieuwe economische
drager op het platteland
As 3: Verhoging van de omgevingskwaliteit via sensibiliserende en
informatieve acties

Vlaanderen: één van de koplopers in aantal wijzigingen
PDPO II gebruikt op 15/10/2013 = versie 13 die door EC
werd goedgekeurd
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PDPO II – doorheen de tijd

Health Check en Economisch Herstelpakket
•

11/12/2009 gewijzigd PDPO II door EC goedgekeurd

•

Extra ELFPO-budget vrij: voor VL totaal 29,5 M €
• Health Check: 27,620 M euro (2010 t.e.m. 2013)
• Economisch Herstelpakket: 1,887 M euro (2009 + 2010)

•

Om in te zetten op nieuwe prioriteiten opgelegd door EU:
•
•
•
•
•
•
•

Waterbeheer
Hernieuwbare energie
Biodiversiteit
Klimaat
Herstructurering van de zuivelsector
Innovatie
Breedband-technologie (alleen voor Econ. Herstelpakket)
9

PDPO II – doorheen de tijd

Opgenomen maatregelen ikv Health Check en Economisch Herstel
•
As 1: 11,5 M euro
• Maatregel: investeringen in landbouwbedrijven


•

Voor investeringen die bijdragen tot klimaat, hernieuwbare
energie, waterbeheer

Maatregel: investeringen in agrovoeding


Voor investeringen die bijdragen tot klimaat, hernieuwbare
energie, waterbeheer en herstructurering zuivel

•

As 2: 9 M euro
• Bestaande agromilieumaatregelen
• Nieuwe agroMM: verwarringstechniek in fruitteelt

•

As 3: 9 M euro
• Diversificatie in landbouwactiviteiten

Voor investeringen die bijdragen tot hernieuwbare energie
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PDPO II – doorheen de tijd

Mid term-evaluatie
•

2010, uitgevoerd door externe evaluator

•

Te raadplegen op lv.vlaanderen.be

•

Ziet positieve effecten op duurzaamheid (economisch, natuur en
milieu, sociale cohesie, platteland, integratie van beleid)

•

Aanbeveling om te blijven nadenken over selectiviteit van de
maatregelen en gecoördineerde inzet
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PDPO II – doorheen de tijd

Budgettoewijzing d.d. 15/10/2013: 254.217.819 euro ELFPO
= regulier programma + budget HC en EH

As3
11%

As4
5%

TB
1%

As2
26%
As1
57%

12

Agenda

PDPO II - het origineel
•
Opmaak en goedkeuring
•
Originele maatregelen
•
Originele budgettoewijzing
PDPO II – doorheen de tijd
•
Allerlei wijzigingen
•
Health Check en Economisch Herstelpakket
•
Mid Term-evaluatie
•
Budgettoewijzing d.d. 15/10/2013
Stand van zaken begin november 2013
•
Effectief besteed op 15/10/2013
•
Enkele cijfers
•
Vervolg?

13

Stand van zaken: effectief besteed op 15/10/2013

As

Besteed regulier
ELFPO-budget (euro)

Besteed HC+EH ELFPObudget (euro)

Besteed tov
toegewezen

As 1

128.479.455

7.861.399

93 %

As 2

52.437.969

6.485.787

90 %

As 3

14.231.136

9.849.303

84 %

As 4

7.696.041

/

62 %

Technische
Bijstand

1.449.895

/

65 %

Totaal

204.274.496

24.196.489
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90 %

Stand van zaken: enkele cijfers 2007-2012

Bron: jaarverslag PDPO II, 2012
•

M 112: Vestiging jonge landbouwers
•

•

M 114: BAS
•
•

•

768 unieke landbouwers gesteund voor 133,8 Mio euro (enkel PDPO
II-dossiers hieronder gerekend)

3522 unieke aanvragen voor BAS-advies voorlopig goedgekeurd
Alle thema’s behandeld (milieu, arbeidsveiligheid, bedrijfsbeheer,
volksgezondheid en gezondheid van planten en dieren, en
dierenwelzijn) – milieuthema bij 66% van de dossiers als belangrijkste
aangeduid

M 121: investeringen
•
•

10.422 dossiers – 1,29 miljard euro
& 1006 dossiers – 34,8 Mio euro via Health Check en EHP
Steun jaar 2012: 54 % naar dossiers rond diversificatie en milieuaanpassingen (oa WKK), 45 % naar structurele investeringen (stallen,
serres, machines, materieel), rest naar dierenwelzijn en biologische
landbouw
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Stand van zaken: enkele cijfers 2007-2012

•

M 214: Agromilieumaatregelen
•

•
•

•

Jaar 2012: 46,876 ha onder contract (9478 contracten)
36 % BO water (goed voor 43% van het budget)
17 % verwarringstechniek
10 % erosie, vlinderbloemigen
8 % biologische landbouw
2007-2012: stijging areaal BO erosie en perceelsranden, daling BO
water (2012 veranderde voorwaarden)
2009-2012: Health Check: 4600 bedrijven, 22066 hectare

As 3: 2007-2012: 283 projecten
(Projecten die na 2010 werden goedgekeurd niet meegerekend)

•

As 4: 2007-2012:
•
•
•

10 Leadergroepen
487 projecten (goedgekeurd 2007-2010)
10 samenwerkingsprojecten
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Stand van zaken: vervolg?

Eind 2013… maar nog niet het einde van PDPO II
•

37 maatregelen lopen momenteel (nog)
(daarnaast: technische bijstand, waaronder Vlaams Ruraal
Netwerk)

•

PDPO II loopt nog tot eind 2015 door n+2-regel
-> nog betalingen mogelijk tot eind 2015
-> projecten lopen nog (vnl. binnen Assen 3 en 4)

•

=> hierdoor nog geen definitief overzicht van uitgaven,
resultaten en impact mogelijk => zie toekomstige ex postevaluatie

Ondertussen start PDPO III vanaf 2014…
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