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Plattelandsontwikkeling in een nieuw kader (1)
Europa 2020 strategie

Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK)
Betrekking op EAFRD, EFRO,ESF, Cohesion Fund en EMVF, in relatie met Europa 2020 via
gemeenschappelijke thematische doelstellingen die behaald worden via projecten van elk Fonds

Partnerschapsovereenkomsten
– nationale aanpak die aangeeft hoe de fondsen gebruikt worden om aan de
Europa 2020 objectieven te voldoen

Plattelandsontwikkeling
ELFPO

Andere GSK fondsen
(EFRO, ESF, Cohesie Fonds, EMVF)

Prioriteiten

Innovatie, Millieu en Klimaatverandering lopen dwars door OP

Stimuleren
van
kennistransfer
en innovatie
in
landbouw,
bosbouw
en platteland

Organisatie
Versterking
Voedsel
concurrentievermogen
voorzieningsketen
en levensvatbaarheid
en risicobeheer
van bedrijven
bevorderen

Verbetering
van
ecosystemen die
van land- en
bosbouw
afhankelijk zijn

Bevordering
doelmatig gebruik
hulpbronnen
en overgang
naar koolstofarme
economie

Het werkgelegen
heids
potentieel tot zijn
recht laten komen
en de
plattelandsgebieden
ontwikkelen

Plattelandsontwikkeling Programma(s)
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Plattelandsontwikkeling in een nieuw kader (2)
•

Een enkel juridisch kader voor EU fondsen –vereenvoudiging en
harmonisatie van regels

•

Versterkte strategische aanpak

•

Plattelandsontwikkeling via nationale of regionale programma's, met
mogelijkheid van thematische subprogramma's

•

Financiering
• Toewijzing middelen aan LS gebaseerd op objectieve criteria en op huidige
toegewezen bedragen
• Medefinanciering (normaal 50%, maar tot 80% voor o.m. Leader)
• Minimum 25% van de middelen voor maatregelen gericht op landbeheer en
klimaatwijziging
• Minimum 5% van de middelen voor Leader
• Prestatiereserve van 5%

•

Gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiesysteem

•

Europees innovatiepartnerschap "landbouwproductiviteit en duurzaamheid“
• Bijdrage via steun voor operationele groepen van het EIP en voor het EIP-netwerk
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Maatregelen gericht op het platteland (ex assen 3 & 4) (I)
• Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden, met
steun voor:
 Opstellen en bijwerken van plannen voor de ontwikkeling van gemeenten & hun
basisdiensten en beschermings- en beheersplannen betreffende Natura 2000
gebieden
 Investeringen in kleinschalige infrastructuur, incl. hernieuwbare energie
 Breedbandinfrastructuur
 Opzetten, verbeteren en uitbreiden van plaatselijke basisdiensten
 Investeringen door openbare instanties in recreatie-infrastructuur e.d.
 Studies & investeringen m.b.t. onderhoud, herstel en opwaardering van natuurlijk
en cultureel erfgoed van dorpen en rurale landschappen
 Investeringen voor het verplaatsen van activiteiten en de verbouwing van
gebouwen en andere voorzieningen dichtbij rurale woongebieden, gericht op
betere levenskwaliteit of milieuprestaties.
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Maatregelen gericht op het platteland (ex assen 3 & 4) (II)
• LEADER:
 Versterkte Leader aanpak verbreed tot alle GSK-fondsen, met
gemeenschappelijke regels voor geleide locale ontwikkeling

 Gecoördineerde capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring en financiering van
strategieën voor lokale ontwikkeling en lokale ontwikkelingsgroepen
 Mogelijkheid tot aanwijzen van een “hoofdfonds”
 Steun kan verleend worden voor: voorbereidende kosten / uitvoering van
concrete acties in het kader van de strategie / voorbereiding & uitvoering van
samenwerkingsactiviteiten van PG / lopende kosten (tot max. 25% van de totale
publieke uitgaven)
 Voorbereidende kosten omvatten: een “LEADER-opstartkit” voor nieuwe PG /
capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming ter voorbereiding & uitvoering
van plaatselijke ontwikkelingsstrategie
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Maatregelen gericht op het platteland (ex assen 3 & 4) (III)

• Samenwerking
 omvat steun voor de uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën door publiekprivate
partnerschappen andere dan Leader

• Prijs van 30 miljoen € voor innovatieve plaatselijke samenwerking in
plattelandsgebieden, waarbij tenminste twee in verschillende
Lidstaten gevestigde entiteiten betrokken zijn
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Voor nadere informatie
•

Het GLB na 2013
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

•

Mededeling van de Commissie "Het GLB tot 2020"
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/ index_en.htm

•

Effectbeoordeling
http://ec.europa.eu/agriculture/

•

Wetsvoorstellen
http://ec.europa.eu/agriculture/
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