REGLEMENT “PRIMA PLATTELANDSPROJECT PDPO III” –
EDITIE 2021
A.

ALGEMEEN

1. ALGEMEEN KADER
Het Vlaams Ruraal Netwerk, hierna organisator te noemen, organiseert in 2021 de wedstrijd “Prima
Plattelandsproject PDPO III”, waarbij gezocht wordt naar goede voorbeelden van plattelandsprojecten
en –activiteiten die in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020
(verder afgekort als PDPO III) in Vlaanderen werden/worden uitgevoerd.
Met deze wedstrijd wensen we de Vlaamse plattelandsontwikkeling en PDPO III-steun eens extra in
beeld brengen. Dit willen we doen door projecten in het kader van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021-2022, te verzamelen
binnen verschillende thema’s. Na jurering wordt per thema een winnaar aangeduid. Daarnaast is het
doel van deze wedstrijd ook om aan kennisuitwisseling te doen, goede praktijken te delen en zo
anderen te inspireren, en de netwerken tussen verschillende betrokkenen te vergroten en/of versterken.
De projecten worden beoordeeld op basis van uitzonderlijk belang, verdienste, maar ook
hefboomfunctie en/of vernieuwend karakter.

2. AKKOORD EN KENNISNAME
Door deelname middels een ingezonden deelnameformulier erkent en aanvaardt de deelnemer
uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden en ziet hij/zij af van elke vordering
tegen de organisatoren omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement.
Schendingen van onderhavig wedstrijdreglement hebben onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd tot
gevolg.

3. TOELATINGSVOORWAARDEN
Deze wedstrijd staat open voor alle begunstigden van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021-2022, die een subsidie
voor een realisatie of project (hebben) ontvangen.

RURAALNETWERK.be

De realisaties of projecten waarvoor het PDPO III subsidie verleent/verleende en die in aanmerking
komen voor de wedstrijd, hebben betrekking op één van de volgende thema's:
1.

Innovatie in de landbouw

2. Circulaire economie
3. Verhogen van de leefbaarheid op het platteland
4. Inzetten op milieu
5. Inzetten op klimaat
6. Samenwerking

B.

AFSPRAKEN, PROCEDURE, VERLOOP

B.1. OPROEP
Het Vlaams Ruraal Netwerk lanceert de wedstrijd via diverse communicatiekanalen en in het bijzonder
via de eigen website (https://www.ruraalnetwerk.be), waarop alle info over deze wedstrijd terug te
vinden is tot minstens drie maanden na bekendmaking van de winnaars.

B.2. KANDIDATUUR
Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 11/06/2021 (23u59) bij het Vlaams Ruraal Netwerk ingediend
worden via e-mail op het adres: vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be
De email-verzenddatum, zoals geregistreerd door de mailserver van de ontvangende organisator, geldt
als bewijs van tijdstip van verzending. Overmacht voor een laattijdige verzending of niet-verzending
wordt enkel aanvaard in het geval de laattijdige ontvangst uitdrukkelijk toe te schrijven is aan de
organisator of bij algemene onmogelijkheid om de organisator te bereiken ten gevolge technische
redenen, toe te schrijven aan de organisator.
De kandidaatstelling gebeurt door een volledig en correct ingevulde kandidatuurfiche te bezorgen zoals
in onderhavig reglement is bepaald, met daarbij minstens 3 en maximum 10 representatieve foto’s, die
voldoen aan de in de kandidatuurfiche vermelde minimumcriteria. Bij de indiening van de kandidatuur
houdt de indiener rekening met de bijzondere bepalingen, vermeld in dit wedstrijdreglement.
De kandidaat dient het sjabloon van de kandidatuurfiche te gebruiken dat door de organisator ter
beschikking wordt gesteld.
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B.3. SELECTIE VAN KANDIDATUREN
B.3.1. Ontvankelijkheid
Het Vlaams Ruraal Netwerk toetst alle kandidaturen aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld onder A.3.,
en aan de indieningsvoorwaarden, vermeld onder B.2. Alleen volledige en correct ingevulde
kandidaturen die voldoen aan deze voormelde voorwaarden., zijn ontvankelijk.
Kandidaturen die niet aan deze voormelde voorwaarden voldoen, zijn niet ontvankelijk en worden niet
aanvaard. Kandidaturen die eveneens niet voldoen aan de in dit reglement opgenomen vormelijke en
inhoudelijke voorwaarden zijn niet ontvankelijk en worden niet aanvaard.
Niet-aanvaarde kandidaturen doen geen recht op deelname aan de wedstrijd ontstaan en worden
uitgesloten van de wedstrijd.
B.3.2. Provinciale preselectie
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert per Vlaamse provincie een preselectie van de ontvankelijke
kandidaturen per thema. De kandidaturen worden ingedeeld per thema, zoals aangeduid op de
kandidatuurfiche. De thema’s zijn:
1.

Innovatie in de landbouw

2. Circulaire economie
3. Verhogen van de leefbaarheid op het platteland
4. Inzetten op milieu
5. Inzetten op klimaat
6. Samenwerking
De provinciale preselectie van de ontvankelijke kandidaturen bestaat uit twee fases en gebeurt als volgt:
-

Binnen elke Vlaamse provincie wordt een provinciale selectiegroep ingericht, die bestaat uit het
Vlaams Ruraal Netwerk dat het secretariaat op zich neemt, de provinciale
plattelandscoördinator of diens afgevaardigde, een afgevaardigde van de Vlaamse
Landmaatschappij, twee afgevaardigden van het Departement Landbouw en Visserij
(buitendienst), en een afgevaardigde van het Agentschap voor Natuur en Bos.

-

In de eerste fase beoordeelt en rangschikt elke deelnemer van de selectiegroep, m.u.v. het
Vlaams Ruraal Netwerk, alle ontvankelijke kandidaturen binnen elk thema van de
desbetreffende provincie op basis van volgende criteria: het uitzonderlijk belang, de verdienste,
de hefboomfunctie en/of het vernieuwend karakter van de verwezenlijking, die een bijzondere
erkenning als “goede praktijk” verdient.
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De eerste plaats wordt gequoteerd met drie punten, de tweede plaats met twee punten en de
derde plaats met 1 punt.
-

Daarna bezorgt ieder jurylid deze top drie, of top twee indien er slechts twee kandidaturen zijn
per thema, aan het Vlaams Ruraal Netwerk.

-

Indien in een provincie slechts 1 kandidatuur per thema werd ingediend, gaat deze onmiddellijk
door naar de volgende ronde mits aan de voorwaarden voldaan is.

-

In de tweede fase verzamelt het Vlaams Ruraal Netwerk de kandidaturen die door de
individuele leden van de vijf provinciale selectiegroepen werden geselecteerd per thema en telt
alle quoteringen op per kandidatuur. Het VRN komt op die manier tot de winnaar per thema per
provincie (= 6 in totaal per provincie). Bij een ex aequo duiden het VRN en de CCEP
(Coördinerende Cel voor het Europees Plattelandsbeleid) de provinciale winnaar per thema aan.

-

Op die manier worden er maximaal 30 ontvankelijke kandidaturen weerhouden voor de tweede
juryronde. Het Vlaams Ruraal Netwerk maakt deze kandidaturen over aan de jury van de
tweede ronde.

B.3.3. Tweede selectieronde
-

De selectie van de winnaar per thema gebeurt door een tweede jury.

-

In deze jury zetelt per thema tenminste één thematische expert en iemand van het VRN/CCEP.

-

Deze jury maakt een rangschikking op per thema en kiest de uiteindelijke winnaar per thema.

-

Noch de leden van de provinciale selectiegroepen of jury, noch het Vlaams Ruraal Netwerk/CCEP
zijn verplicht hun beoordeling kenbaar te maken en/of motivering te geven voor hun keuze.

B.4. BEKENDMAKING EN WINNAARS
De uiteindelijke winnaars, dat zijn de zes themawinnaars na de tweede selectieronde, worden bekend
gemaakt op een al dan niet digitale en publiekelijke prijsuitreiking die vermoedelijk zal doorgaan in
najaar 2021. Alle prijzen worden tegelijkertijd uitgereikt in het kader van een media-evenement.
Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de indiener er zich akkoord mee dat het project wordt
voorgesteld op het media-evenement en dat alle relevante informatie (waaronder persoonsgegevens,
m.n. de naam van de kandidaat maar met uitsluiting van de andere persoonsgegeven, zie C.2) over het
project wordt meegedeeld.
Het Vlaams Ruraal Netwerk biedt de uiteindelijke themawinnaars een prijs aan die voorafgaandelijk aan
de prijsuitreiking zal worden onthuld.
De winnaar erkent uitdrukkelijk dat hij/zij door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere
voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkregen prijzen, aanvaardt en dat hij afziet van elke
vordering van welke aard dan ook tegen de organisator m.b.t. de prijs.
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Als de deelnemer niet langer voldoet aan de in dit reglement opgenomen voorwaarden, dan vervalt elk
recht op de prijs en komt de prijs toe aan de volgende geklasseerde deelnemer die aan alle
voorwaarden van dit wedstrijdreglement voldoet.
Het Vlaams Ruraal Netwerk behoudt zich het recht voor om de datum van de prijsuitreiking te
verplaatsen naar een latere datum, zonder dat hierdoor enig recht ontstaat in hoofde van de winnaars
of andere deelnemers.

B.5. PUBLIEKSPRIJS
Het Vlaams Ruraal Netwerk deelt daarnaast ook een publieksprijs uit onder de dertig door de
provinciale selectiegroepen geselecteerde kandidatuurstellingen, zoals bepaald onder B.3.2.
De winnaar van de publiekprijs wordt als volgt gekozen:
-

De (maximum) dertig geselecteerde kandidaatstellingen (max. vijf per thema) (supra B.3.2)
worden in het najaar van 2021 bekend gemaakt via publicatie op de website van het Vlaams
Ruraal Netwerk. Het brede publiek zal vanaf dan kunnen stemmen op hun favoriete
kandidatuur. Voor alle duidelijkheid: het brede publiek zal niet de winnaar per thema kunnen
kiezen, het gaat hier louter om één publieksprijs voor alle thema’s. De organisator behoudt zich
het recht voor om ook via geschreven, gedrukte of elektronische kanalen de 30 weerhouden
kandidaten voor te stellen op dezelfde wijze.

-

Door indiening van de kandidaatstelling verklaart de deelnemer er zich akkoord mee dat alle
informatie vermeld op de kandidatuurfiche, met inbegrip van de naam maar met uitzondering
van andere persoonsgegevens, worden gepubliceerd via de hierboven vermelde
communicatiekanalen.

-

Het Vlaams Ruraal Netwerk zal de stemming mogelijk maken gedurende een termijn van 30
kalenderdagen, waarbinnen iedereen kan stemmen op de kandidaten voor de verschillende
thema’s. Het Vlaams Ruraal Netwerk zal voorafgaand op haar website bekendmaken wanneer
deze periode plaatsvindt.

-

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door het Vlaams Ruraal Netwerk.

-

Het Vlaams Ruraal Netwerk behoudt zich het recht voor om de duur van de periode, én de
periode zelf van de publicatie en stemming, te verplaatsen naar een latere periode, zonder dat
hierdoor enig recht ontstaat in hoofde van de winnaars of andere deelnemers.
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C. BIJZONDERE BEPALINGEN
C.1. BETWISTINGEN EN FRAUDE
1.1 De genomen beslissingen en resultaten kunnen, noch in de vorm van briefwisseling, e-mails noch op
enige andere wijze, ter discussie gesteld worden.
1.2 Kandidaatstelling voor de Prima Plattelandsproject-wedstrijd verleent geen rechten en kan in geen
geval recht op schadevergoeding doen ontstaan.
1.3 Ingeval er sprake is van fraude of een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd
behoudt de organisator zich het recht om de desbetreffende deelnemer(s) zonder voorafgaande
verwittiging en zonder motivatie uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere en
toekomstige wedstrijden. Het gebruik maken van volmachten en systematische verkoop van de
gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden
beschouwd.

C.2. BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
2.1 Alle gegevens, verstrekt door de kandidatuurstellers, zullen uitsluitend gebruikt worden en dienstig
zijn voor de organisatie van deze wedstrijd en de hierrond gevoerde en hieruit voortvloeiende
communicatie. Ze zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden of aan derden worden
doorgegeven, tenzij die derden taken vervullen die uitdrukkelijk verband houden met deze wedstrijd en
zullen niet langer bewaard worden dan nodig.
De gegevens vermeld op de kandidatuurfiche, inclusief naam van de kandidaat maar met uitsluiting van
andere persoonsgegevens, zullen bekend gemaakt worden zowel op het media-evenement, zoals
vermeld onder B.4., als in het kader van de publiekprijs op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk,
zoals vermeld onder B.5.. Daarnaast kunnen deze gegevens, evenals de foto’s (zie hieronder), eveneens
openbaar gemaakt worden in de communicatie naar aanleiding van deze wedstrijd, zowel op websites,
social media, in brochures, via diverse mediakanalen zoals kranten en radio enzoverder, alsook kunnen
deze gegevens verder worden gepubliceerd door derden.
De winnaars zullen gefotografeerd worden tijdens de prijsuitreiking.
Op vraag van de deelnemer, kunnen zijn/haar gegevens intern verwijderd worden. Gegevens die
gepubliceerd of verspreid/gepubliceerd werden in openbare communicatie, zoals vermeld in de tweede
paragraaf, kunnen door het Vlaams Ruraal netwerk niet worden verwijderd.
Link: Privacyverklaring | Vlaams Ruraal Netwerk
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C.3. INTELLECTUELE EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN3.1 Alle ingediende stukken blijven eigendom van de Vlaamse overheid.
3.2 De auteursrechten op de ingediende tekstfragmenten blijven bij de auteur. De auteur dient zich
echter akkoord te verklaren met mogelijke redactionele aanpassingen. De kandidaat is zelf de auteur of
laat zich de rechten overdragen die nodig zijn voor deelname aan deze wedstrijd. Als de kandidaat niet
de auteur is, garandeert de kandidaat dat de auteur akkoord gaat met de mogelijke aanpassingen,
bedoeld in deze clausule. De redactionele aanpassingen worden doorgevoerd met respect voor de
integriteit van het werk van de auteur, en kunnen enkel doorgevoerd worden mits akkoord van de
auteur en zonder rechten op co-auteurschap te doen ontstaan in hoofde van de organisator.
Weigering redactionele aanpassing kan uitsluiting van verdere deelname van de wedstrijd tot gevolg
hebben.
3.3 Het auteursrecht op de foto’s blijft bij de auteur. De kandidaat is zelf de auteur of laat zich de
rechten overdragen die nodig zijn voor deelname aan deze wedstrijd. De kandidaat garandeert ook dat
eventuele portretrechten zijn gerespecteerd.
3.4 Het Vlaams Ruraal Netwerk mag op volgende wijze kosteloos van de tekst en de foto’s gebruik
maken in het kader van de wedstrijd:
-

-

voor de provinciale preselectie en selectieprocedure: reproductie voor de leden van de jury;
voor zover weerhouden na provinciale selectie en bij de uiteindelijke 30 projecten:
o Elektronische publicatie op de website van de tekst, foto’s en eventueel ander materiaal,
in de vorm bepaald door het Vlaams Ruraal Netwerk
o Mogelijke publicatie via volgende kanalen:
 Website
 Brochure
 Publieksstemming
 …
winnaars: publicatie op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk, sociale media …

3.5 De auteur van het tekstfragment of van de foto behoudt het recht zich als auteur van het werk te
laten kennen.
3.6 De kandidaat bevestigt met zijn deelname aan de wedstrijd dat hij over alle auteursrechten beschikt
om te voldoen aan de voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement. Door de kandidaatstelling
verklaart de kandidaat dat hij over de intellectuele rechten op de geschreven tekst of de foto’s bezit of
de toestemming heeft van de auteur om de foto’s te gebruiken in het kader van deelname aan deze
wedstrijd. De kandidaat verzekert zich van elke nodige toestemming van de auteur.
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Ingeval de kandidaat niet de auteur is, behoudt de auteur het recht zich als auteur vermeld te zien.
De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het niet respecteren van de
auteursrechten bij de indiening van de kandidaatstelling door de kandidaat. Bij vorderingen van derden,
andere dan de kandidaat bij deze wedstrijd, zal de kandidaat ter vrijwaring worden opgeroepen.
Kosten voor het verkrijgen van rechten op de foto’s zijn volledig en definitief voor rekening van de
kandidaat en kunnen op geen enkele wijze tegengeworpen worden aan de organisator.

C.4. AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR
4.1 Onverminderd de specifieke bepalingen in dit reglement, zal de organisator, noch elke andere
persoon of entiteit, die de wedstrijd mede organiseert, aansprakelijk kunnen gesteld worden in geval
van overmacht of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop eenzijdig te
wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit
rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden
buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De
organisator behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens
overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of enige andere vergoeding.
4.2 Wijzigingen in het budget die gevolgen hebben voor de wedstrijd, gelden als onvoorziene
omstandigheden.
4.3 Aan fouten in het systeem of in de oproep tot kandidaatstelling, zowel van technische als van
redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.
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