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Beste lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk
van 2016. We wensen u een prachtig 2016 en hopen u opnieuw
te mogen inspireren en informeren over het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.
Het Vlaams Ruraal Netwerk zit niet stil als motor voor een platteland in beweging. Dit jaar focussen we op het thema ‘Economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van
het platteland’. We hebben het jaar ingezet met twee studiedagen over het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en innovatie.
De studiedagen vonden plaats op 19 februari in West-Vlaanderen en op 24 februari in de provincie Antwerpen. Daarnaast
kwam onze actiegroep over jonge landbouwers voor een eerste
keer samen op 18 februari. Tijdens dit overleg bespraken we de
noden van jonge landbouwers en hoe het Vlaams Ruraal Netwerk hieraan kan tegemoet komen. We willen de aanwezigen
van de verscheidene organisaties uitdrukkelijk bedanken voor
hun aanwezigheid en input. In april zullen we voor een tweede
keer samenkomen.
Ook deze editie van de nieuwsbrief kadert in het jaarthema
‘Economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming
van het platteland’. U vindt er onder meer een verslag van onze
studiedagen over VLIF en innovatie. VLIF staat voor Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds. Belangrijk om weten is dat steunaanvragen alleen nog maar gebeuren via het e-loket. Voor de
VLIF-maatregelen geldt een systeem van continue indiening, al
dan niet aan de hand van een indiening met blokperiodes. Een
meer uitgebreid verslag vindt u in deze nieuwsbrief en op onze
website.

Maxime Bolle licht in een interview de maatregel ‘KRATOS –
raad op maat’ toe. Dankzij deze maatregel kan de landbouwer
gratis advies aanvragen over de volgende modules: ondernemingsplan, bedrijfseconomisch advies, randvoorwaarden, vergroening, biodiversiteit, klimaat, water, bodem en arbeidsveiligheid. De geselecteerde bedrijfsadviesdiensten bieden raad op
maat aan. De aanvraag zelf moet gebeuren via het e-loket.
Nog in deze nieuwsbrief zetten onze collega’s, Els Lapage en
Michael Van Zeebroeck, uiteen hoe PDPO III kennisdeling en innovatie stimuleert. Zo kan er binnen PDPO III subsidie worden
aangevraagd voor de oprichting en de werking van operationele groepen in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP). De ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’
wil via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds innovaties in
de land- en tuinbouwsector faciliteren.
Tot slot volgt nog een artikel over de gewijzigde maatregel
‘Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het
platteland door investeringen’ en de nieuwe PDPO III-maatregel ‘Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het
platteland door samenwerking’. Bij de eerste maatregel ligt de
nadruk op investeringen met de bedoeling de beleving op het
platteland kansen te geven met respect voor streekidentiteit en
aandacht voor erfgoed, tradities en toerisme, de open ruimte
te vrijwaren en ontwikkelen, naar een functioneel wegennet
op het platteland te evolueren … Bij de tweede maatregel ligt
de nadruk voornamelijk op samenwerken. Projectpromotoren
kunnen rond acht thema’s samenwerken. Meer informatie over
deze maatregelen leest u in het artikel.
Wij wensen u veel leesplezier en kijken er naar uit u te ontmoeten op een van onze evenementen!
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Op vrijdag 19 februari 2016 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk
een studiedag over ‘VLIF en innovatie’ in West-Vlaanderen. Woensdag 24
februari herhaalden we deze studiedag in de provincie Antwerpen. We
informeerden de aanwezigen over de
stand van zaken van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Ook de
PDPO III-maatregel ‘Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele groepen’ kwam aan bod. EIP staat
voor “European Innovation Partnership”. Met deze studiedag richtte het
Vlaams Ruraal Netwerk zich enerzijds
naar landbouwers en anderzijds naar
personen die werken rond het Vlaams
Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Deze studiedag kaderde binnen het strategisch thema
‘inzetten op kennis, opleiding en innovatie’ van PDPO III.
Het VLIF ondersteunt de Vlaamse
land- en tuinbouw door duurzame
investeringen te stimuleren. Naast de
professionele land- en tuinbouwer komen ook de voedingsindustrie, de omkaderingssector (zoals praktijkcentra),
sociale instellingen en consumentencoöperaties in aanmerking voor steun.
De volgende PDPO III-maatregelen
kwamen aan bod op de twee studiedagen: ‘Steun aan investeringen op het
landbouwbedrijf’, ‘Projectsteun voor
innovaties in de landbouw’, ‘Steun

aan niet-productieve investeringen op
het landbouwbedrijf’, ‘Overnamesteun
voor jonge landbouwers’, ‘Steun voor
ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven’ en ‘Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele
groepen’. Daarnaast werd ook nog de
‘Waarborg voor investeringen en overnames in de landbouw’ besproken.
De maatregelen werden telkens beknopt toegelicht. Zo heeft de maatregel ‘Steun aan investeringen op het
landbouwbedrijf’ als doel de weerbaarheid van de sector te verhogen,
het energiegebruik efficiënter te maken, de uitstoot van broeikasgassen en
ammoniak te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren.
De ‘Overnamesteun voor jonge landbouwers’ biedt steun voor de vestiging als bedrijfsleider op een bestaand
landbouwbedrijf. Subsidiabele opstartverrichtingen zijn: de overname
van de bedrijfsbekleding, de aankoop
van dieren, nieuwe machines, nieuw
materieel en voorraden, de aankoop
van landbouwbedrijfsgebouwen en de
overname van aandelen van een landbouwbedrijf.

Met de ‘Steun voor niet-productieve
investeringen’ beoogt het VLIF een
verhoogde biodiversiteit, een verbeterd bodembeheer, verminderde erosie en een verbeterd waterbeheer. Het
gaat hier dus om investeringen rond
natuur- en landschapsbeheer die inspanningen vragen van de landbouwer, maar geen inkomsten genereren.
Enkele voorbeelden van subsidiabele
investeringen zijn: de aanleg van kleine landschapselementen, poelen en
erosiedammen.
De ‘Steun voor ontwikkeling van
kleine landbouwbedrijven’ is bedoeld
voor landbouwbedrijven die net iets
te klein zijn om voor de reguliere VLIFsteun in aanmerking te komen, maar
kansen hebben om zich te ontwikkelen. Er kan steun worden verkregen
voor drie verschillende omschakelingen: de omschakeling van de gangbare
productie naar biologische productie,
de omschakeling van de gangbare
commercialisatie naar commercialisatie via de korte keten en ten slotte de omschakeling van de gangbare
landbouwproductie naar een bedrijf
gespecialiseerd in een nieuwe of zeldzame landbouwproductie, zoals wijnbouw of het kweken van insecten.
De maatregel ‘Projectsteun voor innovaties in de landbouw’ wil innovatie
stimuleren in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector als aanvulling op de
reguliere VLIF-steun voor gangbare investeringen. De ‘Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele
groepen’ beoogt partnerschappen te
smeden, de innovatiekloof te dichten
en aan kennisuitwisseling te doen.
Meer informatie over deze twee maatregelen, vindt u terug in het artikel
’PDPO III stimuleert kennisdeling en
innovatie’.
Voor meer informatie over de verschillende maatregelen verwijzen we
graag naar de PowerPointpresentaties en het uitgebreide verslag van
de studiedagen, die op onze website
staan: http://www.ruraalnetwerk.be/
pdpo-iii/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/verslag-en-presentaties-studieda-1.

KRATOS
RAAD OP MAAT

Op welke basis is er gekozen voor die negen
specifieke modules?

Als ondernemer heeft een land- of tuinbouwer regelmatig
nood aan advies. Dankzij de maatregel KRATOS kunnen landen tuinbouwers zich over een aantal belangrijke adviesonderwerpen laten adviseren door geselecteerde bedrijfsadviesdiensten. Wij gingen voor deze PDPO III-maatregel te
rade bij Maxime Bolle, een collega van het Departement
Landbouw en Visserij en KRATOS-expert.

Die keuze is geïnspireerd op de plattelandsverordening waarin wordt opgelijst welke thema’s lidstaten in hun bedrijfsadviessysteem aan bod kunnen laten komen. Die eisen hebben
we vertaald naar modules die we voor de Vlaamse land- en
tuinbouwer belangrijk vinden. Zo is er de module ‘arbeidsveiligheid’ waarmee we land- en tuinbouwers willen sensibiliseren over de risico’s en gevaren op hun bedrijf. Want
in de Vlaamse land- en tuinbouw gebeuren er helaas nog
teveel arbeidsongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop.
Voor de concrete invulling van de adviesmodules hebben we
per module beroep gedaan op experten binnen dat thema.

Maxime, kan je de PDPO III-maatregel KRATOS
eens kort schetsen?

Waarom is deze maatregel in het leven geroepen? Wat is het verschil met ‘BAS’ in PDPO II?

Land- en tuinbouwers worden geconfronteerd met heel wat
(nieuwe) regelgeving zoals bv. de vergroeningseisen en andere maatregelen uit het nieuwe GLB. Daarom is het belangrijk
dat landbouwers beroep kunnen doen op professioneel advies om te weten hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Adviesverlening kost geld en men durft niet altijd
de stap te zetten naar professionele bedrijfsadviesdiensten.
Daarom voorziet Vlaanderen in adviesverlening aan landbouwers aan de hand van de PDPO III-maatregel ‘KRATOS
– raad op maat’.

Zoals al aangehaald, merken we een grote adviesnood over
heel wat thema’s bij landbouwers. In PDPO II (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013) kende
de maatregel BAS (bedrijfsadviessysteem) veel succes. Voor
PDPO III werd daarom beslist om opnieuw een adviesinstrument te creëren voor landbouwers d.m.v. de maatregel
KRATOS.

Met deze PDPO III-maatregel bieden we landbouwers de mogelijkheid om advies in te winnen over een reeks adviesonderwerpen. Iedereen heeft de kans om advies aan te vragen,
maar slechts één keer voor elke adviesmodule. Jonge starters
worden bevoordeeld en kunnen twee keer advies inwinnen
over de modules ‘ondernemingsplan’ en ‘bedrijfseconomisch
advies’. Er zijn negen verschillende modules. Uiteraard kan je
ook advies aanvragen voor slechts één module.

De maatregel KRATOS verschilt sterk van z’n voorganger
BAS. Tijdens PDPO II kon elke adviesdienst die aan de voorwaarden voldeed, een erkenning aanvragen voor BAS via een
wettelijk kader. De huidige plattelandsverordening verplicht
echter dat het opzetten van een bedrijfsadviessysteem met
PDPO-steun moet gebeuren via de nationale wetgeving op
overheidsopdrachten. Voor KRATOS kunnen er dus één of
meerdere diensten geselecteerd worden per module en bovendien kan de selectie van bedrijfsadviesdiensten variëren
doorheen PDPO III aangezien er meerdere overheidsopdrachten worden uitgeschreven tijdens de looptijd van PDPO III.

Voor acht van de negen modules komt een adviseur langs
bij de land- of tuinbouwer. KRATOS zorgt dus voor raad op
maat van het individuele bedrijf. Voor de module ‘vergroening’ is het niet verplicht dat de adviseur een bezoek uitvoert op het bedrijf. De verschillende adviesmodules zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemingsplan
Bedrijfseconomisch advies
Randvoorwaarden
Vergroening
Biodiversiteit
Klimaat
Water
Bodem
Arbeidsveiligheid
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PDPO II

PDPO III

Selectie van adviesdiensten d.mv. een erkenningsprocedure die in Vlaamse wetgeving werd beschreven

Selectie van bedrijfsadviesdiensten d.m.v. overheidsopdracht

1 advies omvat 5 verplichte modules

1 advies = 1 module.
Elke landbouwer kan over 9 verschillende modules advies
aanvragen

Landbouwer moet advies voorfinancieren en ontvangt na
goedkeuring van zijn dossier een subsidie voor deel van
advieskost (max. 80% met max. 1500 euro)

Advies is volledig gratis. Landbouwer moet niets voorfinancieren.
Vlaamse overheid betaalt de adviesdienst voor de gegeven adviezen.

5 modules

9 modules (zie boven), waardoor een hele reeks nieuwe
thema’s aan bod komen in vergelijking met BAS

Verschil in aanbod bedrijfsadviessystemen (PDPO II vs. PDPO III)

Zoals je zegt, wordt er nu aan de hand van
overheidsopdrachten gewerkt. Hoe sta je
hier tegenover?
Naar mijn mening is een overheidsopdracht niet het meest
ideale systeem voor een adviessysteem aangezien het erg
strikte kader ervoor zorgt dat je bij de uitvoering van de
maatregel rekening moet houden met heel wat restricties en
complexiteit. De opmaak en gunning van de overheidsopdracht waren heel tijdsintensief, maar ook de volledige dossieropvolging vanaf adviesaanvraag tot uitbetaling houdt
op vlak van administratieve opvolging heel wat extra werk
in voor de beheersdienst.
Een adviessysteem opzetten via een subsidiesysteem dat
erkenningen geeft aan adviesdiensten zou veel eenvoudiger zijn. Maar de plattelandsverordening verplicht ons nu
eenmaal om het opzetten van een bedrijfsadviessysteem te
laten verlopen via een systeem van overheidsopdrachten.

Wie zien jullie als uiteindelijke begunstigden
van de maatregel?
De land- en tuinbouwers zijn de begunstigden aangezien
zij gratis raad op maat van hun bedrijf zullen krijgen. Zij
kunnen niet onbeperkt advies aanvragen maar beschikken
over een ‘adviesportefeuille’ waarmee ze in de looptijd van
PDPO III een reeks adviezen kunnen aanvragen. Het aantal
adviesaanvragen per overheidsopdracht wordt wel beperkt.
Het moet binnen de beschikbare portefeuille blijven.

Hoe en wanneer zal de oproep gelanceerd
worden?
Indienen van adviesaanvragen verloopt niet via een oproepsysteem. Het Departement Landbouw en Visserij heeft per
module een budget beschikbaar en zolang dit budget het
toelaat, kunnen er adviesaanvragen ingediend worden. Op
18 februari werd de module ‘KRATOS’ op het e-loket geopend.
Via deze weg kan een adviesaanvraag worden ingediend. In
de loop van 2016 kan de landbouwer maximaal vier adviesaanvragen indienen over vier verschillende modules.
De adviesdiensten die voor de eerste overheidsopdracht zijn
geselecteerd, kunnen advies verlenen tot begin 2017. In de
loop van 2016 wordt er een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven waarmee de Vlaamse overheid op zoek gaat naar
adviesdiensten die na 2016 advies zullen verlenen. Op die
manier kan er dus ook variatie van adviesdiensten ontstaan
doorheen de tijd. Wanneer een nieuwe overheidsopdracht
wordt uitgeschreven, komt een nieuw budget vrij per module.

Hoe moet een landbouwer een adviesaanvraag indienen?
Een landbouwer kan alleen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij een adviesaanvraag indienen. Hij
kiest per aanvraag die module waarvoor hij advies wil. De
landbouwer kan trouwens ook een voorkeur aangeven voor
één of meerdere adviesdiensten. Vervolgens zal het Departement Landbouw en Visserij de adviesaanvragen controleren
en dan een adviesbestelling plaatsen bij een van de adviesdiensten die door de Vlaamse overheid werd geselecteerd.
Nadat de adviesdienst de bestelling bevestigd heeft, kan de
adviesverlening starten. De adviesdienst zal vervolgens de
landbouwer contacteren, een bedrijfsbezoek inplannen, de
landbouwer advies geven en na afloop een adviesrapport
maken waarin de landbouwer het advies kan nalezen.

PDPO III
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Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om
economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te
komen aan maatschappelijke uitdagingen. Want stilstaan is
achteruitgaan. Innovatie gaat over het met succes in de praktijk brengen van ideeën, verbeterde producten en processen,
nieuwe productiemethodes, nieuwe organisatievormen of
het aanboren van nieuwe markten. Innovatie ontstaat door
creativiteit en interactie tussen actoren om nieuwe en/of
bestaande kennis te combineren. Vanuit dit besef lanceerde
Vlaanderen twee oproepen in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III).
In de eerste oproep kan subsidie aangevraagd worden voor
de oprichting en de werking van operationele groepen (OG)
in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie
(EIP) rond ’productieve en duurzame landbouw’ of rond het
thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS). De tweede oproep ‘projectsteun voor
innovaties in de landbouw’ wil via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector faciliteren.
Het EIP volgt een bottom-up-benadering, waarin land- en
tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of
andere actoren zich kunnen organiseren in een ‘operationele
groep’ rond een bepaald vraagstuk waarbij ze zoeken naar
een oplossing en samenwerken aan concrete innovaties.
OG’s voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en
producten met de bedoeling om de link tussen onderzoek en
praktijk te versterken. De samenstelling van de operationele
groep moet zo gekozen zijn dat de uitvoerders beschikken
over de juiste en vereiste expertise voor het welslagen van
het samenwerkingsverband.
De acties binnen de OG’s moeten bijdragen tot de omzetting
van impliciete kennis in bruikbare oplossingen. Dit moet bereikt worden door een beter verband te leggen tussen onderzoek en landbouwpraktijk, het stimuleren van een breder
gebruik van de beschikbare innovatiemaatregelen, het bevorderen van het sneller en breder omzetten van innovatieve oplossingen in de praktijk en/of het informeren van de
wetenschappelijke gemeenschap over de onderzoeksbehoeften van de landbouwpraktijk.
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De projectaanvragen voor de oproep operationele groepen
(OG’s) moeten ten laatste 1 april 2016 ingediend worden.
Meer informatie vindt u op: http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/eip.
De maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het landen tuinbouwbedrijf en vormt een aanvulling op de gewone
investeringssteun. De maatregel wil innovatieve ideeën en
concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van
landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen. Ook de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten
voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s
en de kosten van externe begeleiders en experten komen in
aanmerking. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de
beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een
deskundig begeleider. In die zin worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.
Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes toch
subsidiabel, hoewel die nog niet beschikbaar zijn op de
VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Ook de innovatieve
investeringstypes die al opgenomen werden op de VLIF-lijst
kunnen subsidies krijgen, maar dan moeten ze de duidelijk
aantoonbare innovatie kunnen voorleggen. Ook innovaties
die in een eindfase van ontwikkeling zitten en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn subsidiabel via deze maatregel. Voor deze oproep is
het totaalbudget 3,8 miljoen euro (2 miljoen euro is gereserveerd voor innovatieve ammoniakreducerende technieken).
Meer informatie over de maatregel vindt u op: http://lv.
vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-oproep-2016

VERSTERKEN VAN DE OMGEVINGSKWALITEIT
EN VITALITEIT VAN HET PLATTELAND
Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie
van de Vlaamse landbouwsector (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie ...). Deze veranderingen kunnen ook
een versterkend effect hebben op de kwaliteit en de vitaliteit
van het Vlaamse platteland. Hierbij kan speciale aandacht
gaan naar de verfraaiing, de inrichting en het kwaliteitsvol
onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen,
wegen, erfgoed …). Zo kan het platteland zijn diverse functies
als ‘reservoir-gebied’ realiseren en de bewoners en bezoekers
alle kansen bieden. Ook sociale problemen op het platteland
als gevolg van de wijzigende omstandigheden in de landbouwsector kunnen aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld
de armoedeproblematiek. In PDPO II (Vlaams Programma
voor Plattelandsontwikkeling 2007–2013) vielen de meeste
van bovenstaande zaken onder ‘As 3 – de leefkwaliteit op
het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie’.
In de huidige programmaperiode vallen deze zaken onder
de twee maatregelen ’Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’ en ‘Versterken
omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’. De eerste maatregel bestaat uit 5 deelthema’s:
streekidentiteit, open ruimte, armoede op het platteland,
leefbare dorpen en de trage wegen op het platteland.
Naast de eerste maatregel die voornamelijk focust op investeringen, is er ook een aansluitende maatregel waarbij
de nadruk ligt op het samenwerken (’Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’). Projectpromotoren kunnen hier samenwerken rond
acht thema’s. Proefprojecten zijn beperkt tot volgende onderwerpen: milieu en biodiversiteit, klimaat, toerisme met
een duidelijke landbouwlink, armoede en sociale-economieprojecten in de landbouw. Maar ook projecten rond de korte
toeleveringsketen, plaatselijke markten, korte keten-producten, zijn mogelijk. De andere thema’s zijn nog: toeristische
plattelandsprojecten, projecten rond klimaat en milieu, samenwerking rond armoede of erfgoed, diversificatie van
landbouwactiviteiten en rond de duurzame levering van
biomassa voor gebruik in de voeding en energieproductie.

Als u meer informatie wilt over alle thema’s, verwijzen wij
u graag door naar de online PDPO III-brochure met de recentste informatie: http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/
publicaties/brochure-pdpo-iii.
De maatregelen binnen omgevingskwaliteit worden per
provincie begeleid door het Provinciale Managementcomité
(PMC), waarbij de keuzes geënt worden op de provinciale
plattelandsbeleidsplannen. De maximale projectkosten voor
deze projecten bedragen 1.000.000 euro en het steunpercentage is 65%.
De volgende categorieën van begunstigden komen binnen
bepaalde thema’s in aanmerking voor subsidiëring:
• Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van
het OCMW
• Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen
• Vereniging zonder winstoogmerk (vzw’s)
• Vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk (enkel bij de maatregel ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’)
• Stichtingen
• Bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen
• Micro-onderneming (enkel voor de maatregel rond samenwerking en het thema plattelandstoerisme en ook
voor het thema landbouwdiversificatie)
Iedere provincie kan in zijn provinciaal plattelandsbeleidsplan echter de begunstigden beperken.
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Communicatieverplichting: Infoborden

Planning 2016 en evaluatie 2015

Het Vlaams Ruraal Netwerk verdeelt tijdens grote landbouwbeurzen en eigen studiedagen de infoborden die u als landbouwer verplicht bent om op te hangen wanneer u PDPO III-steun
krijgt boven de 50.000 euro. Voor meer informatie over de communicatieverplichtingen als begunstigde kan u terecht op de
website van het Departement Landbouw en Visserij via deze
link: http://www.lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/communicatieverplichtingen-begunstigden.
Als u niet aanwezig kan zijn op de landbouwbeurzen of studiedagen, kunt u ons contacteren en een infobord opvragen via
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be.

De planning van 2016 en de evaluatie van het jaar 2015 van
het Vlaams Ruraal Netwerk staan online en zijn te raadplegen
op http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/publicaties/evaluaties-werkjaren.

Projectoproepen staan online
Op onze website vindt u een overzicht van de deadlines voor
de indieningsperiodes van de PDPO III-maatregelen. U vindt
ze terug via: http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/overzicht-oproepen-van-de-maatregelen-van-het-vlaams-programma-voor-plattelandsontwikkeling.

Europa in je buurt!
‘Europa in je buurt!’ is een initiatief van de verschillende structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en het Europees
Sociaal Fonds. ‘Europa in je buurt!’ wordt jaarlijks georganiseerd
met acties die u tonen dat Europa aanwezig is in uw buurt!
Dit jaar zullen de structuurfondsen u in verschillende Vlaamse
treinstations informeren over hoe Europa in uw buurt aanwezig
is. Meer informatie op http://europainjebuurt.be/.

Actiegroepen
In 2016 en 2017 roept het Vlaams Ruraal Netwerk een aantal
actiegroepen bijeen:
• Actiegroep over jonge landbouwers (2016)
• Actiegroep over economische en ecologische weerbaarheid
en verduurzaming van de landbouwsector (2016)
• Actiegroep over kennis, opleiding en innovatie (2017)
• Actiegroep over de kwaliteit en vitaliteit van het platteland
(2017)
Bent u geïnteresseerd om aanwezig te zijn op één of meer van
deze actiegroepen? Contacteer ons dan via vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be.

PDPO III brochure up-to-date
U kan de recentste versie van onze PDPO III brochure steeds
raadplegen op http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/publicaties/brochure-pdpo-iii.

Reeds gemist
Op onze website vindt u verslagen terug van alle activiteiten
die het Vlaams Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of
waaraan het Vlaams Ruraal Netwerk participeerde.

Contact

Colofon

Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
T. +32(0)2 552 77 39
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be
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