VLAAMS
RURAAL
NETWERK

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

03 15

“Spele

nde kin

deren

op de

Huysm

ansho

eve”

Beste lezer,
Onze eerste nieuwsbrief van 2015 is een feit! Zoals u in onze
laatste nieuwsbrief van vorig jaar kon lezen was 2014 een overgangsjaar voor het Vlaams Ruraal Netwerk, maar daarom zeker
niet minder druk. De goedkeuring van het Vlaams Programma
voor Plattelandsontwikkeling 2014 -2020 was nog niet definitief, waardoor 2014 voornamelijk een informerend jaar was.
Ondertussen is PDPO III officieel goedgekeurd door de Europese Commissie, dit gebeurde op vrijdag 13 februari 2015.
Vanaf nu kunnen we dus van start gaan. Daarom zullen we
in de eerste helft van 2015 een persmoment organiseren om
de officiële start van PDPO III te vieren en tegelijkertijd ook
onze gloednieuwe brochure PDPO III te lanceren. Er is zowel
een digitale (www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/publicaties/
brochure-pdpo-iii) als een papieren versie beschikbaar. U
kunt deze trouwens op eenvoudig verzoek aanvragen. Uiteraard komt er ook opnieuw een Engelstalige versie van
deze brochure.

Een andere blikvanger was onze studiedag tijdens Agriflanders: “wat verandert er door het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid?”. Na de succesvolle GLB-infosessies in het
najaar 2014 mochten we wederom iets meer dan 100 personen verwelkomen. De GLB-experts stonden de aanwezigen
ook nu weer graag te woord. De presentaties vindt u terug
op onze website. Indien u echter de volledige studiedag live
wilt bekijken, kan dit ook. Alle informatie staat namelijk online: www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/activiteitenverslagen/
verslag-en-presentaties-studiedag-%E2%80%9Cwat-verandert-er-door-het-nieuwe

Eerder dit jaar waren we present op de stand van het Departement Landbouw en Visserij tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders van 15 tot en met 18 januari. Daar hebben
we fiches over het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) verspreid met telkens de belangrijkste informatie per maatregelfiche. Bovendien konden bezoekers op de
stand informatieborden krijgen. Vanaf bepaalde drempelbedragen bij een investering met EU-cofinanciering moet
u namelijk verplicht een informatiebord ophangen. Meer informatie vindt u terug op de website van het Departement
Landbouw en Visserij (lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/
plattelandsontwikkeling/communicatieverplichtingen-begunstigden) of in de brochure die u bij ons kunt aanvragen.
Het kleine informatiebord (enkel de versie die iedere begunstigde dient uit te hangen wanneer hij investeringssteun
ontvangt of een goedgekeurd investeringsproject heeft, en
waarbij de overheidssteun tussen 50.000 EUR en 500.000
EUR bedraagt) kunt u bij ons aanvragen. U hoeft dan enkel
nog uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Wat leest u in deze nieuwsbrief? We kijken terug op onze
studiedag tijdens Agriflanders, we doen onze eigen planning
uit de doeken, maar ook de nieuwe Europese structuur en
de nieuwe PDPO III-brochure komen aan bod. Voor het interview praten we met Jules Van Liefferinge, voorzitter van
PDPO II én III. Maar ook Belinda Cloet, één van de drijvende
krachten achter PDPO III en lid van het CCEP (Coördinerende
Cel Europees Plattelandsbeleid), voelen we aan de tand over
het nieuwe Programma voor Plattelandsontwikkeling.
Omdat we de jonge landbouwers ook in 2015 nog steeds een
hart onder de riem willen steken, laten we Bart Vanderstraeten en Marijke d’Hertefelt uit Merksem aan het woord.
Veel leesplezier!
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STUDIEDAG AGRIFLANDERS
Naar tweejaarlijkse traditie waren we
ook nu opnieuw present tijdens de
land- en tuinbouwbeurs Agriflanders
te Gent. Door de vele vragen en onzekerheden in verband met het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) hebben we beslist om ook tijdens Agriflanders een, weliswaar licht
aangepaste, editie te organiseren
van onze GLB-infosessies die plaatsvonden in het najaar van 2014. Het
nieuwe GLB is namelijk in werking
getreden in 2015. Dit heeft gevolgen
voor zowel de directe steunregelingen
(betalingsrechten, vergroeningsmaatregelen), als de steunmaatregelen uit
het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en de onderlinge wisselwerking.
De aanwezigen kregen eerst het algemeen kader van het Programma voor
Plattelandsontwikkeling en de directe steun. Vervolgens werd ingezoomd
op een van de grootste wijzigingen in
vergelijking met PDPO II, namelijk de
vergroening. De toeslagrechten zoals
we ze vandaag kennen, verdwijnen
en worden vervangen door betalingsrechten.

Vanaf 2015 is een landbouwer die
betalingsrechten heeft, verplicht om
aan de vergroeningseisen te voldoen.
Hieronder vallen drie zaken:
• gewasdiversificatie
• behoud blijvend grasland
• ecologisch aandachtsgebied
Meer informatie hierover tonen we
u in het illustrerend filmpje dat het
Departement Landbouw en Visserij
heeft gemaakt: www.youtube.com/
watch?v=nGef5NM7Qi8
Daarna kwamen de agromilieumaatregelen aan bod. Ook bij de nieuwe
programmaperiode staat het Departement Landbouw en Visserij in voor
verschillende agromilieumaatregelen.
Er zijn een aantal nieuwe bijgekomen,
zoals de teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting.
Maar ook de hectaresteun voor biologische landbouw en de aanplantsubsidie boslandbouwsystemen werden
uit de doeken gedaan. De presentatie
eindigde met de verschillende combinatiemogelijkheden met andere
maatregelen, zoals de beheerovereenkomsten. Meteen een aanzet naar de
volgende presentatie van de Vlaamse
Landmaatschappij. In hun presentatie
bespraken de collega’s van VLM hun
beheerovereenkomsten en de daarbij
horende pakketten en vergoedingen.
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Na de pauze was het de beurt aan het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
Inhoudelijk is er bij het VLIF tijdens
PDPO III gekozen voor continuïteit,
waardoor de belangrijkste maatregelen
behouden blijven. De grootste wijziging in vergelijking met PDPO II is dat
de aanvraagprocedure nu enkel via het
e-loket van het Departement Landbouw en Visserij verloopt. Er wordt nu
ook gewerkt met blokperiodes en projectoproepen. De ingediende projecten
worden gerangschikt aan de hand van
vooraf vastgelegde selectiecriteria. Het
aantal projecten dat betoelaagd wordt,
hangt af van het beschikbare budget,
en van de kostprijs van de ingediende
projecten. Meer informatie hierover
vindt u in de presentatie op onze website, waar ook alle andere presentaties
van de studiedag staan.
Ook KRATOS kwam in de namiddag
aan bod. KRATOS is in principe de opvolger van BAS (bedrijfsadviessysteem)
uit PDPO II. Het verleent een advies op
maat van de landbouwer. Er is keuze
uit negen modules, die allemaal te
raadplegen zijn op het e-loket.
Daarna mocht VLM voor een tweede
keer deze dag de mensen informeren,
deze keer over de gebiedsgerichte
maatregelen. Ook in PDPO III zal LEADER voortgezet worden, maar ook op
de maatregel ‘versterking omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’ (gelijkaardige maatregel als de
As 3-maatregelen uit PDPO II) wordt
opnieuw ingezet. VLM heeft bovendien nog een nieuwe maatregel onder haar hoede: samenwerking met
de stedelijke omgeving. Belangrijk bij
deze maatregel is dat het initiatief
voor de samenwerking uit het plattelandsgebied moet komen.
Meer informatie:
www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/activiteitenverslagen/verslag-en-presentaties-studiedag-%E2%80%9Cwat-verandert-er-door-het-nieuwe

PDPO III: INTERVIEW MET
BELINDA CLOET EN JULES VAN LIEFFERINGE
Op vrijdag 13 februari werd het derde Vlaamse
Programma voor Plattelandsontwikkeling
(PDPO III) goedgekeurd door de Europese
Commissie. Kunnen jullie vertellen hoe PDPO
III tot stand is gekomen?
Voor het PDPO III werd goedgekeurd door de Europese Commissie, is er drie jaar intensief gewerkt aan de voorbereiding.
Al op 7 februari 2012 organiseerden we een open consultatiedag voor alle stakeholders. Op deze dag kon iedereen aangeven welke Europese prioriteiten en focusgebieden relevant
zijn voor Vlaanderen en hoe en in welke mate het PDPO er
zou moeten op inzetten. Deze keuzes werden meegenomen
in een rapport en in de verdere uitwerking van het nieuwe
PDPO: het vormde de basis voor verdere brainstorm-momenten binnen de administratie. Zo werd een sterkte-zwakte analyse gemaakt van de Vlaamse land- en tuinbouwsector
en het Vlaamse platteland. Daaruit zijn knelpunten en kansen geïdentificeerd, en zijn acties vooropgesteld. Ondertussen is binnen het toenmalige Departement Landbouw en
Visserij een omgevingsanalyse uitgeschreven. Dit alles vormde een essentiële input voor de strategie van PDPO III en
een vertrekpunt voor de externe ex-ante-evaluator die de
opmaak van het programma mee richting moest geven.
Daarna begonnen we met het uitkristalliseren van de maatregelen. Dit gebeurde in twee fases: tijdens een eerste fase
leverden verschillende thematische werkgroepjes heel wat
voorstellen op. Op basis van deze lijst gaven de toenmalige
kabinetten Landbouw en Leefmilieu (toen nog gescheiden
bevoegdheden) aan welke maatregelen pasten in PDPO III en
dus verder uitgewerkt moesten worden, en door wie. In de
tweede fase werkte de aangeduide beheersdienst het maatregelvoorstel verder uit. Tijdens die verdere uitwerking van
de maatregelen werd regelmatig overlegd met elkaar en met
de voormelde kabinetten en werden de voornaamste stakeholders op geregelde tijdstippen geconsulteerd.
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Hoe verliep de samenwerking met de Europese Commissie?
Tijdens de volledige periode waarin PDPO III werd uitgewerkt,
was er regelmatig contact met de Europese Commissie. De
laatste weken werd dit heel intensief, tot de uiteindelijke
goedkeuring van ons programma. De sfeer bleef steeds constructief, maar we ondervonden wel heel sterk dat de Commissie onderbemand was in deze bijzonder drukke tijden. Logisch dat daardoor de goedkeuring vertraging opliep.

Wat zijn in grote lijnen de voornaamste verschillen tussen PDPO II en III?
In PDPO II werden de maatregelen thematisch gegroepeerd
per as. Deze onderverdeling valt weg in PDPO III. Nu werken
we eerder tweedimensionaal: elke uitgegeven euro is niet alleen aan een maatregel, maar ook aan een prioriteit gelinkt.
Voor de meeste maatregelen is vanaf nu een selectieprocedure verplicht. Dit leidt enerzijds tot een betere besteding van
de middelen, maar zorgt anderzijds toch wel voor een complexere aanvraagprocedure en meer administratieve lasten.
Maar er is ook meer flexibiliteit ingebouwd: zo is bijvoorbeeld bij de maatregel KRATOS (het vroegere BAS – adviesverlening), de landbouwer niet langer verplicht om over alle
modules advies te vragen.

Welke strategische keuzes onderbouwen
PDPO III?
Op basis van de bevraging van de stakeholders, de SWOT
van de betrokken administraties en de omgevingsanalyse
werden vier strategische thema’s naar voren geschoven. Het
beleid wil absoluut inzetten op jonge landbouwers om de
toekomst van de Vlaamse landbouwsector te bestendigen
(o.a. een vlotte generatiewissel mogelijk maken). Het tweede
strategisch thema is investeren in innovatie en opleiding
voor een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemeen maatschappelijke
uitdagingen. Verder willen we focussen op het verhogen van
de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector in al zijn facetten, met aandacht voor zowel het ecologische als het economische aspect. Het laatste thema is
‘versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland’.
Dit kan enerzijds door het aanpakken van de veranderingen
op het platteland als gevolg van de evoluties in de landen tuinbouwsector (bijvoorbeeld veranderend uitzicht van
landschap en gebouwen, …), anderzijds door het aanpakken
van een aantal maatschappelijke vraagstukken zoals de armoedeproblematiek in de landbouwgemeenschap.

Zijn er ook nieuwe maatregelen opgenomen
in PDPO III?
Er zijn inderdaad een aantal nieuwe maatregelen opgenomen in het nieuwe programma voor plattelandsontwikkeling. Eén daarvan is bijvoorbeeld de steun voor de oprichting van producentenorganisaties. Hierdoor zullen pas
opgerichte productenorganisaties vijf jaar lang een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen. Ook nieuw is dat kleine
landbouwbedrijven die zich verder willen ontwikkelen, aanspraak kunnen maken op een enveloppe van respectievelijk
7.000, 11.000 of 15.000 euro, afhankelijk van het type en de
omvang van het bedrijf.

Verder nemen we de stikstofvrije teelt van
vezelvlas of vezelhennep mee op in het pakket van de agromilieumaatregelen.

Wanneer schiet PDPO III echt uit de startblokken?

Projecten die de samenwerking tussen stad en platteland
bevorderen kunnen vanaf nu ook steun aanvragen via PDPO.
Hierbij wordt gefocust op projecten rond hernieuwbare
energie en rond korte keten.

Ondertussen zijn sommige maatregelen al gestart. We denken
bijvoorbeeld aan de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten, waarop landbouwers vorig najaar al konden intekenen. Ook voor de maatregel investeringssteun bij het VLIF kunnen de dossiers sinds begin januari ingediend worden.

Voor het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) stelde men
vast dat de meest innovatieve investeringen vroeger niet gesteund konden worden, omdat ze nog niet in de lijst van subsidiabele investeringen waren opgenomen. Hier wordt nu een
mouw aan gepast door een nieuwe maatregel specifiek voor
innovatieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven.

Voor Leader is men momenteel bezig met de selectie van
de Leadergebieden en de Plaatselijke Groepen, waarna de
projectoproepen zullen volgen. Andere maatregelen zullen
weldra worden opgestart. Het was immers niet altijd makkelijk om onder voorbehoud van de goedkeuring al met de
uitvoering te starten.

En wat met de al bestaande maatregelen uit
PDPO II die werden overgenomen in PDPO III?
Zijn er hier wijzigingen gebeurd?

Hoe zien jullie de rol van het Vlaams Ruraal
Netwerk in PDPO III t.o.v. PDPO II?

Een aantal maatregelen die ook al in de vorige periode bestonden, zijn grondig gewijzigd. Zo is er bijvoorbeeld de
steun voor bedrijfsadviezen (KRATOS – zie boven). Dat zal
vanaf nu uitbetaald worden aan het adviesbureau en niet
langer aan de landbouwer.
De beheerovereenkomst water is volledig hervormd. Nu
wordt de problematiek integraal aangepakt: de landbouwer
moet kiezen voor een combinatie van gewassen die gunstiger scoren op gebied van nitraatresidu, organische koolstof
in de bodem en erosieproblematiek.
Voor veel maatregelen is nu een selectieprocedure verplicht.
Dat heeft een aantal grondige consequenties. Vooral voor
VLIF zullen de landbouwers het verschil goed merken: elk dossier wordt opgesplitst per investering, waarbij elke afzonderlijke investering een automatische score zal krijgen op basis
van criteria rond duurzaamheid, jonge landbouwer en terugverdieneffect. Niet elke investering zal daarbij in aanmerking
komen voor steun. Voor de plattelandsmaatregelen rond Omgevingskwaliteit en Leader wordt nu ook meer de focus gelegd op de link met de landbouwsector. Ook het budget voor
inrichting van natuurgebieden wordt uitgebreid.
Waar niet-productieve investeringen in de vorige periode
vaak deel uitmaakten van een 5-jarige beheerovereenkomst
(bijvoorbeeld aanleg van kleine landschapselementen), wordt
dit nu als een afzonderlijke maatregel binnen het VLIF gezien.

Tijdens de vorige programmaperiode is het Vlaams Ruraal
Netwerk opgericht en vanuit het niets uitgegroeid tot de
stuwende kracht om PDPO III bekend te maken aan het brede publiek en informatie uit te wisselen tussen de verschillende actoren. Het netwerk was bijzonder actief in het organiseren van studiedagen, excursies, informatiemomenten, …
en heeft zeker zijn rol gespeeld.
Onder PDPO III zal die aanpak voortgezet worden. Daarnaast
zal nog meer ondersteuning gegeven worden aan advisering,
innovatie en de verspreiding van goede praktijken. Hierdoor
kan het Vlaams Ruraal Netwerk nog groeien en bekender
worden bij het grote publiek, waardoor de betrokkenheid
nog zal toenemen.
Hartelijk dank voor jullie tijd!

JONGE
LANDBOUWERS
AAN HET WOORD
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Op één van de eerste vroege lentedagen van 2015 trokken
we naar Merchtem. Landelijk, maar toch vlakbij Brussel. We
werden warm ontvangen door Marijke d’Hertefelt (26) en
Bart Vanderstraeten (33). Zij hebben een tijd geleden de stap
gezet naar een bedrijfsovername in de landbouw.

Kan je jullie bedrijf even voorstellen?
Marijke: “Wij baten een gemengd bedrijf uit. Zo telen we
Brabants grondwitloof, houden we melkvee en vleesvee, en
doen we aan akkerbouw. We wonen op het ouderlijke bedrijf
van Bart. In 2007 heeft hij een deel van het bedrijf overgenomen. Het melkvee is er pas sinds 2012. Mijn ouders wonen
een dorp verder en hebben een melkveebedrijf. Wij hebben
een deel van hun quotum en hun melkkoeien overgenomen,
anders was het haast onmogelijk om met deze tak te starten. We hebben ook nog extra melkquotum aangeschaft. En
naast al deze typische landbouwactiviteiten, ontvangen wij
ook regelmatig klassen en groepen die de boerderij bezoeken. Dat zorgt voor een aangename afwisseling.”
Bart: “Op ons bedrijf wordt ook nog energie geproduceerd,
door middel van een pocketvergister. Ons bedrijf is energieneutraal, wat in deze tijden toch ook van belang is. En
daarnaast verkopen we thuis witloof, en sinds kort hebben
we zelfs een hoeve-automaat.”

Marijke werkt momenteel nog halftijds buitenshuis. Bart, heb jij altijd op de boerderij
gewerkt?
Bart: “Zowel Marijke als ik hebben een bachelor agro- en biotechnologie behaald aan de hogeschool in Sint-Niklaas. Tot
eind 2013 heb ik bij een toeleverend bedrijf in de landbouwsector gewerkt. Zo kwam ik vaak op andere landbouwbedrijven, wat wel heel interessant was. Ik leerde altijd wel bij. Ik
vind het dus wel heel goed om eerst een tijdje buitenshuis
te werken. Je hoort verschillende visies over bepaalde zaken,
wat je eigen blik meteen verruimt. Dat kan dus echt inspireren. Want als je de hele tijd op je bedrijf bent, leef je toch
vrij afgesloten van de buitenwereld.”

Marijke: “Ook voor mij is het een bewuste keuze om nog buitenshuis te werken. Want op zich is er op de boerderij wel
genoeg te doen. Ik werk bij de provincie Vlaams-Brabant. Dat
heeft het grote voordeel dat ik de verschillende overheden en
diensten ondertussen vrij goed ken, wat het soms gemakkelijker maakt als we met een bepaalde vraag geconfronteerd
worden. Dit heeft me ook geleerd dat je als landbouwer niet
weigerachtig mag staan tegenover de overheid, het is beter
om deze mensen van in het begin bij je project te betrekken
en met hen in dialoog te gaan.”

Hebben jullie nog concrete toekomstplannen
voor jullie bedrijf?
Bart: “We plannen nu om de akkerbouw op ons bedrijf en op
het bedrijf van de ouders van Marijke samen te laten lopen.
Dat maakt het werken toch gemakkelijker, voor beide partijen. En op 1 april 2015 wordt het melkquotum afgeschaft
in de Europese Unie. Dat maakt het voor ons toch wat eenvoudiger om uit te breiden. We willen onze melkproductie
namelijk verdubbelen, en zullen dus onze melkveestal moeten vergroten. Het is de bedoeling om met twee melkrobots
te werken. De voornaamste drijfveer voor ons hierbij is om
onze productiekosten te doen dalen.”
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Jullie hebben er dus vertrouwen in dat de
melkprijs niet echt zal dalen wanneer iedereen vrij kan produceren?
Bart: “Het quotum was inderdaad een manier om de productie in te perken, maar daarnaast zijn er nog heel wat andere
factoren die remmend werken, zoals de beschikbaarheid van
landbouwgrond. Daarbij komt dat de gemiddelde leeftijd van
de Vlaamse landbouwer meer dan 50 jaar is. Het percentage
bedrijfsovernames ligt nog steeds laag, dus binnen afzienbare
termijn zullen er ook heel wat minder melkveehouders zijn,
waardoor hun deel van de productie wegvalt. Dat zal dus
moeten worden opgevangen door de resterende bedrijven. Als
de prijs onder druk zal komen te staan, dan denk ik dat dat
tijdelijk zal zijn. Op langere termijn zie ik de toekomst voor de
melksector zeker positief in.”

En hoe zien jullie de toekomst voor de landbouw in het algemeen?
Bart: “Laat me beginnen met te zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat er zeker nog toekomst is voor de landbouw.
Volgens mij weet de grote meerderheid van de burgers dat
landbouwers hard moeten werken en dat wij met heel wat
zaken (moeten) bezig zijn. Ik denk dat de meeste mensen
ook wel begrip hebben voor onze sector. Zij zien dat wij
landbouwers zo’n 600.000 ha open ruimte met heel wat
zorg onderhouden in Vlaanderen. Maar ik vind het spijtig
dat er toch nog een minderheid is die vergeten lijkt te zijn
dat landbouwers ook baat hebben bij het goed onderhouden van hun gronden. Wij leven dag in dag uit in de natuur.
Ik zeg vaak: landbouwers zijn getrouwd met de natuur, anderen vrijen ermee”.

“Verder denk ik dat mensen nog meer moeten beseffen dat
ze bevoorrecht zijn van zo dicht bij land- en tuinbouwers
te wonen, en dat wij veilig en hoogkwalitatief voedsel produceren. Europa, en zeker ook Vlaanderen, is wat voedselproductie betreft één van de meest vooruitstrevende regio’s.
De landbouwers hier moeten aan heel wat eisen voldoen,
waardoor enkel topkwaliteit wordt geleverd.”

Hebben jullie nog advies voor (potentiële)
starters?
Bart: “Ik denk dat wie wil beginnen als landbouwer, daar ook
nuchter moet in zijn. Als je het ouderlijke bedrijf overneemt,
moet je dat voor jezelf doen, omdat jij het echt wil. Je mag
dat niet doen voor je familie, voor je ouders, … Verder is het
belangrijk dat jonge mensen ook zorgen dat ze voldoende
waarborgen hebben en binnen 10 of 20 jaar niet geconfronteerd worden met beperkingen. Maar wat minstens even belangrijk is, is om degenen die een bedrijf overlaten, vaak zijn
dat de ouders van de overnemer, op het hart te drukken dat
ze de nieuwe generatie de vrijheid moeten geven om anders
te ondernemen, en misschien af te wijken van hun manier
van werken.”
Hartelijk dank voor het aangename gesprek, en veel succes
op de boerderij!

Nieuwe Europese structuur

Planning Vlaams Ruraal Netwerk 2014–2020

Op 29 oktober 2014 keurde de Europese Commissie het Belgisch
Partnerschapsakkoord goed. Dit stroomlijnt vanaf de periode
2014–2020 de verschillende Europese fondsen, met name het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

De werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt tijdens PDPO
III opgehangen aan twee grote clusters, namelijk de strategische doelstellingen en de strategische thema’s. De strategische
doelstellingen vertalen de door Europa verplichte taken voor de
rurale netwerken, terwijl de strategische thema’s zijn afgeleid
van de strategie van PDPO III.

In het Partnerschapsakkoord is opgenomen dat de verschillende
fondsen meer zullen samenwerken. Zo zal jaarlijks een gezamenlijk evenement georganiseerd worden. Duid voor dit jaar alvast
zondag 3 mei aan in uw agenda, want dan staan er in de verschillende Vlaamse provincies heel wat activiteiten op stapel! Projecten die Europese steun hebben ontvangen worden overal in de
kijker gezet. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt?
Surf dan naar www.europainjebuurt.be.

Brochure PDPO III
Op 13 februari 2015 gaf de Europese Commissie groen licht voor
het derde Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling.
Om (mogelijke) begunstigden en andere geïnteresseerden te informeren over dit PDPO III, hebben we een brochure opgemaakt.
Naast een bondige uitleg per maatregel worden ook het Europese kader voor Plattelandsontwikkeling, de structuur van PDPO
III en de contactgegevens van de betrokken diensten meegegeven. De brochure is online te raadplegen en te downloaden op
www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/publicaties/brochure-pdpo-iii.
Wie graag een papieren exemplaar van de brochure ontvangt,
kan contact opnemen met het Vlaams Ruraal Netwerk
(vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be of 02 552 77 39).

De vier strategische doelstellingen zijn:
• meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over
PDPO;
• zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO
en het Vlaams platteland;
• het brede publiek informeren over PDPO en plattelandsontwikkeling;
• bespoedigen van innovatie in land- en bosbouw en op het
platteland.
De vier strategische thema’s waarrond het Vlaams Ruraal Netwerk de komende jaren zal werken zijn:
• inzetten op jonge landbouwers en jonge ondernemers op
het platteland;
• inzetten op kennis, opleiding en innovatie;
• inzetten op economische en ecologische weerbaarheid en
verduurzaming van de landbouwsector;
• inzetten op de kwaliteit en vitaliteit van het platteland.
Binnen dit kader worden dan de jaarplannen opgemaakt, met
activiteiten, publicaties en netwerking met verschillende doelgroepen en via verschillende kanalen. Er is ook steeds ruimte voor
werkgroepen en aanverwante thema’s. Hou dus zeker onze website in het oog voor informatie over onze komende activiteiten!

Gepland in 2015

Contact

3 mei: Europa in je buurt, in elke Vlaamse provincie – meer info:
www.europainjebuurt.be

Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
T. +32(0)2 552 77 17
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be

Reeds gemist?
Op onze website vindt u een verslag terug van alle activiteiten
die het Vlaams Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of
bezocht.

Colofon
Deze nieuwsbrief werd gerealiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk, in uitvoering van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III).
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