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As 4: LEADER
1 Lokale ontwikkelingsstrategieën leefkwaliteit / diversificatie
1.1

Preambules

De maatregel heeft betrekking op artikel 63 a) van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

1.2

Maatregelcode: 413

1.3

Concrete actie

De concrete acties hebben betrekking op:
 De opmaak van lokale ontwikkelingsstrategieën door de plaatselijke groepen
 De uitvoering van de ontwikkelingsstrategieën die de plaatselijke groepen hebben
opgemaakt binnen de doelstellingen van As 3, zijnde het verbeteren van de
leefkwaliteit en de diversificatie van de plattelandseconomie.

1.4 Link met de strategie voor een Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013
Deze maatregel kadert binnen de strategische doelstelling 18 van de Vlaamse strategie voor
plattelandsontwikkeling.

1.5

Beschrijving maatregel
1.5.1 Probleemstelling en rationale

In Vlaanderen vertoont het platteland een zeer gedifferentieerd beeld. Deze verscheidenheid
in ligging, schaal en kenmerken van ‘landelijke gebieden’ is een uitgangspunt voor het
plattelandsbeleid. Die verscheidenheid vraagt differentiatie van het plattelandsbeleid. Dat
betekent dat de schaal waarop beleid wordt gevoerd en de inhoud van het beleid aangepast
moeten worden aan de aard en de problematiek van de gebieden. De sterke versnippering en
verwevenheid van de diverse functies op het Vlaamse platteland vereisen een geïntegreerde
aanpak. Er wordt een uitdrukkelijke keuze gemaakt voor een dynamische interactie waarbij de
plattelandsbewoners zelf zo veel mogelijk de toekomstige ontwikkeling mee bepalen.
Daarmee wordt het participatief karakter van het plattelandsbeleid onderstreept. Maar bovenal
moet het plattelandsbeleid de duurzame ontwikkeling van het platteland voorstaan. Dat
impliceert dat tegelijkertijd op een evenwaardige wijze aandacht wordt geschonken aan de
sociale, de economische en de ecologische dimensie van het platteland, waarbij gestreefd
wordt naar een maximale synergie tussen die drie componenten, en wat moet resulteren in een
toenemende verweving van de functies van het platteland.
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Terwijl het platteland vroeger vooral een productiefunctie had (o.m. voedsel), krijgt het meer
en meer andere functies. Het medegebruik van het platteland door de hele Vlaamse
samenleving wordt groter (toerisme en recreatie, genieten van natuur, ruimte, stilte,…).
Deze verandering is o.m. gebaseerd op het toenemend belang dat burgers hechten aan
kwaliteit (beeldkwaliteit, belevingskwaliteit, ecologische kwaliteiten,…)
Deze kwaliteiten zijn niet alleen belangrijk als kader voor de economische diversificatie en als
woon- en leefkader voor plattelandsbewoners. Ook vanuit ecologisch en sociaal oogpunt
vormt het platteland een reservoir voor de Vlaamse samenleving.

1.5.2 Doelstelling en kwantificering
De Leader-as heeft tot doel plattelandsactoren ertoe aan te zetten en te helpen na te denken
over het potentieel van hun gebied in een langere-termijn perspectief. Er wordt beoogd
kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde, originele strategieën voor een duurzame
plattelandsontwikkeling te ontwikkelen en te ondersteunen die tot een verbetering leiden van
de leefbaarheid in het gebied.
De verscheidenheid in ligging, schaal en kenmerken van ‘landelijke gebieden’ vormt een
uitgangspunt voor het plattelandsbeleid. Vanuit de eigenheid van de streek kunnen de
plattelandsgebieden hierop inspelen en initiatieven ontwikkelen waardoor het potentieel van
hun streek optimaal benut wordt. De ligging van de regio, het typische karakter van de
omgeving, streekeigen producten en/of productiemethoden,… kunnen troeven worden voor de
regio en allerlei ontwikkelingskansen bieden. Initiatieven kunnen worden ontwikkeld die
streven naar het herstel en/of het behoud van deze typische eigenschappen van de regio.
De economische betekenis van de Vlaamse plattelandsgebieden kan worden verhoogd door
het bevorderen van de diversificatie van de economische dragers. Naast mogelijkheden voor
versterking van de bestaande plattelandseconomie (o.a. via verbrede landbouw), zijn er ook
diverse, eerder nieuwe economische dragers zoals o.m. toerisme en recreatie (met als
basisproduct het landschap en de landschapsbeleving); en nieuwe kleinschalige en/of
zelfstandige bedrijvigheid die vertrekt vanuit de identiteit van het platteland (cultuurhistorie,
natuur en landschap, rust en ruimte).
Kenmerkend voor deze initiatieven zijn plaatsgebondenheid en het inspelen op de potenties
van het gebied. Het gaat hier om eerder kleinschalige initiatieven die vernieuwend zijn en
ruimer dan de reeds aanwezige initiatieven. Ook het gebruik van de informatietechnologie
(o.a. e-commerce) biedt allerhande kansen voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie.
Deze karakteristieken kunnen dan een hefboom vormen voor het verbeteren van het imago en
de bekendheid van het gebied, het bevorderen van de werkgelegenheid, het stimuleren van het
toerisme en de daarmee samenhangende economische impact, het verbeteren van de
leefkwaliteit,….
De gebiedsgebonden ontwikkelingsstrategie moet :
 geïntegreerd zijn en gebaseerd zijn op een gezamenlijke, algemene benadering;
 rekening houden met specifieke doelgroepen;
 economisch levensvatbaar zijn en een duurzaam karakter hebben;
 een innovatief karakter hebben:
 samenwerking met andere plattelendsgebieden vooropstellen.
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Door de uitvoering van de ontwikkelingsstrategieën van de plaatselijke groepen worden o.m.
volgende effecten verwacht :
 grotere betrokkenheid van de plaatselijke actoren bij de ontwikkeling van hun regio;
 instandhouden en bevorderen van nieuwe werkgelegenheid;
 verhoging van de economische betekenis van de plattelandsgebieden;
 accentuering van de eigenheid van de plattelandsgebieden;
 valorisatie van de specifieke hulpbronnen van de plattelandsgebieden.
De opgestelde lokale ontwikkelingsstrategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling
moeten leiden tot experimenteren met nieuwe vormen van valorisatie van natuurlijk en
cultureel erfgoed; verbetering van het economische substraat om bij te dragen tot schepping
van nieuwe werkgelegenheid; verbetering van het organisatievermogen van een lokale
gemeenschap.
De acties die vloeien uit de lokale ontwikkelingsstrategie moeten minimaal gericht zijn op de
verbetering van de huidige diversiteit en basiskwaliteit van het Vlaamse platteland. Deze
basiskwaliteit omvat verschillende aspecten: milieu, natuur, economie, sociale
voorzieningen,… De basiskwaliteit is een dynamisch gegeven dat evolueert in de tijd, waarbij
de lat steeds hoger wordt gelegd. De verbetering van het economisch weefsel op het platteland
wordt gericht op het stimuleren van de tewerkstelling op het platteland en op het behoud van
de multifunctionele rol van het Vlaamse platteland.
Aangezien de ‘leefkwaliteit’ in de plattelandsgebieden door meerdere factoren wordt
beïnvloed, kunnen bijgevolg allerhande acties die op een of meerdere van deze factoren
positief inspelen, binnen deze maatregel ondergebracht worden. Zo spelen o.m. de
bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen, de eigenheid en het potentieel van de
regio, de woonkwaliteit, de ontwikkelingskansen,…een rol.

1.5.3 Definiëren van begunstigden
De begunstigden van deze maatregel zijn de plaatselijke groepen (ontwikkelingsstrategie) en
de projectpromotoren (acties/projecten).

1.5.4 Praktische uitwerking
→ Selectie ontwikkelingsstategieën
Om in aanmerking te komen voor selectie in het kader van As 4, moeten de plaatselijke
groepen een ontwikkelingsstrategie voor hun betrokken gebied voorleggen. Zowel de
gebieden, de plaatselijke groepen als de ontwikkelingsstrategieën zijn aan een aantal criteria
onderworpen.
De betrokken gebieden moeten:
 vanuit fysisch (geografisch), economisch en sociaal oogpunt een homogeen geheel
vormen;
 coherent zijn;
 beschikken over een adequate kritische massa in termen van menselijke, financiële en
economische hulpbronnen;
 deelgemeenten van minstens 3 gemeenten omvatten;
 voor minstens 90% uit "ruraal gebied” of een Leader I, II en “Leader+ gebied”
bestaan. Ruraal zijn de gebieden die een aantal inwoners per vierkante kilometer < 300
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tellen en een bebouwde oppervlakte < 15% hebben. Deze criteria worden gezien op
deelgemeenteniveau. Maximum 10% van de oppervlakte van het gebied mag nietruraal zijn, maar moet wel deel uitmaken van het buitengebied. Dit om ook kleine
stedelijke centra in een Leader-gebied te kunnen opnemen. Deze spelen immers een
belangrijke verzorgende rol voor het omliggende rurale gebied in het buitengebied.
tussen de 5.000 en 150.000 inwoners bevatten. In uitzonderlijke gevallen kan, mits een
gefundeerde argumentatie door de Plaatselijke Groepen, een afwijking op de
bovengrens worden bekomen. De maximumgrens ligt hierbij echter op 250 000
inwoners.
De volgende ciriteria kunnen voor een afwijking in aanmerking komen:
o komen tot een logische en coherente samenhang naar fysische
gebiedskenmerken, identiteit, culturele en bestuurlijke coherentie, etc. In de
strategie van de Plaatselijke groep moet duidelijk geargumenteerd zijn waarom
deze logische en coherente samenhang moet bekomen worden door het
inwonersaantal op te trekken tot maximaal 250.000.
o opname van een kleinstedelijke kern in de afbakening. De plaatselijke groep
moet in de strategie beargumenteren waarom de opname van de kleinstedelijke
kern een onontbeerlijke functie heeft met betrekking tot het bedienen van het
omringende platteland en dat zonder deze kern een aantal cruciale
doelstellingen uit de strategie niet zouden bereikt worden.

De Plaatselijke Groepen moeten bestaan uit een geheel van partners waarin de sociaaleconomische milieus van het gebied evenwichtig en representatief vertegenwoordigd zijn. Op
niveau van de besluitvorming moeten de economische en sociale partners en de verenigingen
ten minste 50% van het plaatselijke partnerschap uitmaken. De keuze van de partners moet
weloverwogen zijn. De ontwikkelingsstrategie moet immers gedragen worden door de ganse
PG en de leden moeten door de positie die ze innemen kunnen bijdragen tot de uitvoering van
de ontwikkelingsstrategie.
De leden van de PG’s moeten blijk geven van hun vermogen om samen een
ontwikkelingsstrategie voor het gebied uit te stippelen en deze uit te voeren. Ook de
betrokkenheid na de goedkeuring van projecten dient te worden behouden. De PG-leden
moeten zich actief inzetten voor de realisatie van de ontwikkelingsstrategie door de inbreng
van knowhow, het actief benaderen van plattelandsactoren, het uitwerken van
projectideeën,…
De toepasselijkheid en het operationeel karakter van het partnerschap zal worden beoordeeld
in termen van de doorzichtigheid en duidelijkheid van de taakverdeling en
verantwoordelijkheden. De partners moeten garanderen dat zij zich van de toegekende taken
kunnen kwijten en dat de werkingsmechanismen en de besluitvorming doeltreffend en
transparant zijn. Hierbij moeten PG’s een van de partners als administratieve en financiële
verantwoordelijke aanduiden, ofwel een gezamenlijke wettelijke structuur oprichten.
Deze elementen zullen in het aanvraagformulier verduidelijkt moeten worden en behoren tot
de selectiecriteria.
De lokale ontwikkelingsstrategie is gebiedsgericht, geïntegreerd en gericht op de lange
termijn. De ontwikkelingsstrategie moet geënt zijn op en verenigbaar zijn met de sociaaleconomische context in het gebied en ze dient gebaseerd te zijn op een representatief
partnerschap (plaatselijke groep).
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De Plaatselijke Groepen moeten in hun lokale ontwikkelingsstrategie acties uitwerken met
een innovatief karakter. De strategie moet aangeven dat de middelen waarmee nieuwe wegen
naar duurzame ontwikkeling worden ingeslagen, nieuw zijn ten opzichte van hetgeen in het
verleden voor het betrokken gebied is gebeurd en ten opzichte van de wegen die in het kader
van de mainstream- programma’s zijn gevolgd en gepland.
De doelstellingen die in de lokale ontwikkelingsstrategieën worden opgenomen moeten
passen binnen de doelstellingen van As 3: het verbeteren van de leefkwaliteit op het platteland
en de diversificatie van de plattelandseconomie. Tevens moeten de acties passen in het kader
van de provinciale plattelandsbeleidsplannen.
De provinciale managementcomités bepalen hoeveel PG's er in elke provincie zullen
aangeduid worden op basis van het budget dat per provincie ter beschikking wordt gesteld. In
Vlaanderen kunnen maximaal 10 plaatselijke groepen geselecteerd worden.
Het provinciale managementcomité maakt een voorstel van selectie van de PG’s die een
werking in de provincie zullen hebben. Middels de selectie van een PG wordt de lokale
ontwikkelingsstrategie van de PG goedgekeurd, wordt een budget toegekend waarin zowel
een Europese, Vlaamse als een provinciale cofinanciering begrepen zijn, en wordt de
gebiedsafbakening vastgelegd. Er wordt prioriteit gegeven aan PG's die samenwerking
hebben geïntegreerd in hun lokale ontwikkelingsstrategie.
De door de provinciale managementcomités voorgestelde lokale ontwikkelingsstrategieën
worden aan de Bestendige Deputatie van de betrokken provincie voorgelegd voor toekenning
van de provinciale steun en aan de beheersdienst deze ter goedkeuring en toekenning van de
bijhorende Vlaamse en Europese cofinanciering voorlegt aan de Vlaamse minister voor
plattelandsbeleid.
De opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategieën worden voor 100% gesubsidieerd. Elke
PG krijgt bij goedkeuring de kosten voor de opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategie
terugbetaald, zijnde 12.500 euro (éénmalig).
→ Uitvoering ontwikkelingsstrategieën
De PG's bepalen de procedure voor indiening en goedkeuring van de projecten ter uitvoering
van hun lokale ontwikkelingsstrategieën. Projectpromotoren dienen projecten in bij de PG's.
De PG's evalueren de projecten en keuren ze goed. De PG's gaan na of de projectvoorstellen
invulling geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie.
Voor elk project wordt nagegaan bij het provinciale managementcomité of er geen dubbele
financiering is met middelen uit As 3 (andere dan Leader).
Inzake financiering wordt voor deze projecten steeds volgende werkwijze gehanteerd. Op de
totale projectkost wordt maximaal 65% overheidssteun toegekend. Deze overheidssteun is
samengesteld uit 30% vanwege de Europese Unie en 70% vanwege het Vlaamse Gewest en/of
provincie. Deze overheidssteun wordt via het Vlaams Betaalorgaan aan de begunstigde
betaald. De promotor staat zelf in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal
35 %) via eigen financiering en/of provincie en/of gemeente.
Tijdspad:
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Ten laatste 3 maanden na de start van het programma zullen de provincies, in samenspraak
met de beheersdienst een oproep lanceren voor potentiële PG’s binnen hun respectievelijke
provincie waarin richtlijnen gegeven worden voor het indienen van een lokale
ontwikkelingsstrategie.
De lokale ontwikkelingsstrategieën worden ingediend bij de provincie 6 maanden na het
lanceren van de oproep.
Drie maanden na de uiterste indieningsdatum voor de lokale ontwikkelingsstrategieën wordt
de beslissing over al dan niet goedkeuring bekend gemaakt aan de kandidaat-PG's die een
lokale ontwikkelingsstrategie hebben ingediend.
Deze selectieprocedure duurt in totaal 1 jaar.
De laatste selectie van projecten in uitvoering van de ontwikkelingsstrategieën zal gebeuren
voor 31 december 2013.

1.5.5 Bevoegde autoriteit
Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Katja Vander Poorten
Tel: 02/543 76 02
katja.vanderpoorten@vlm.be

1.5.6 Gekwantificeerde indicatoren
Type indicator

Output

1.6

Indicator
Aantal gesteunde plaatselijke groepen
(PG’s)
Totale oppervlakte van PG gebied (in
km²)
Totale bevolking in PG gebied
Aantal projecten gefinancierd door PG’s
Aantal gesteunde begunstigden

Doel 2007-2013
10
3500
900.000
500
200.000

Lopende acties van vóór 01/01/2007
1.6.1 Inhoudelijk

Leader+ is een communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling voor de periode 20002006 dat tot doel heeft plattelandsactoren te helpen het potentieel van hun regio op langere
termijn te ontwikkelen. Het werd voorafgegaan door het Leader I- en het Leader IIprogramma. Het Leader+ -programma maakt geen deel uit van het Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2000-2006. In de nieuwe programmaperiode 2007-2013 wordt de
Leadermethode geïntegreerd in de het PDPO.
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Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1320/2006 van de Commissie van 5 september 2006
houdende bepalingen voor de overgang naar de in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad bedoelde steun voor plattelandsontwikkeling, is van toepassing.
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2

Samenwerkingsprojecten met andere plattelandsgebieden
2.1

Preambules

De maatregel heeft betrekking op artikel 63 b) van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

2.2

Maatregelcode: 421

2.3

Concrete actie

De concrete acties hebben betrekking op:
 de uitvoering van samenwerkingsprojecten met andere plattelandsgebieden.

2.4 Link met de strategie voor een Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013
Deze maatregel kadert binnen de strategische doelstelling 18 van de Vlaamse strategie voor
plattelandsontwikkeling.

2.5

Beschrijving maatregel
2.5.1 Probleemstelling en rationale

Naast de uitwerking van een ontwikkelingsstrategie voor een plattelandsgebied en de
uitvoering ervan kunnen ook diverse vormen van samenwerking een reële meerwaarde voor
het gebied opleveren.
Een samenwerking kan zowel tot stand komen op basis van gelijkenissen (geografische
eigenschappen, specifieke productie, culturele troeven, historische context,…) als op basis
van complementaire factoren (geografische troeven, complementaire kennis en knowhow,…).

2.5.2 Doelstelling en kwantificering
Door de plaatselijke groepen kunnen samenwerkingsprojecten opgezet worden met andere
plattelandsgebieden voor het bereiken van één of meerdere doelstellingen uit de eigen
ontwikkelingsstrategie. Door de samenwerking ontstaat er een samenwerkingscultuur en
wordt een meerwaarde gerealiseerd voor het betrokken gebied (schaalvoordeel, uitwisseling
ervaringen, knowhow,…).
Door de plaatselijke groepen kunnen samenwerkingsprojecten opgezet worden met andere
plattelandsgebieden in het kader van het streven naar het bereiken van de voor de
levensvatbaarheid van het gezamenlijk project noodzakelijke kritische massa of het zoeken
naar complementariteit. Hierdoor kan een oplossing gezocht en gevonden worden voor
bepaalde problemen waarmee de gebieden te kampen hebben; het aanwezige potentieel
gevaloriseerd worden; een schaalvoordeel gerealiseerd worden door het gemeenschappelijk
ter beschikking stellen van producten en diensten; ….

versie 27/04/2012

11/17

2.5.3 Definiëring van begunstigden
De begunstigden van deze maatregel zijn de ‘Plaatselijke Groepen’ (PG’s).

2.5.4 Praktische uitwerking
De samenwerking tussen plattelandsgebieden kan tot stand komen op de diverse terreinen van
de plattelandsontwikkeling. De samenwerking kan zowel interterritoriale (tussen gebieden
binnen dezelfde lidstaat) als transnationale projecten (tussen gebieden van verschillende
lidstaten) omvatten.
Eén coördinerende plaatselijke groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.
Voor de interterritoriale samenwerking kan samengewerkt worden met andere
Leadergebieden, gebieden geselecteerd onder Leader-I, Leader-II of Leader+, en met andere
plattelandsgebieden die volgens de Leaderaanpak georganiseerd zijn en door de betrokken
beheersdienst erkend zijn.
Transnationale samenwerking tussen lidstaten kan plaatsvinden tussen geselecteerde
Leadergebieden van minstens twee verschillende lidstaten, maar kan zich ook uitstrekken tot
voor Leader-I, Leader-II en Leader+ geselecteerde gebieden en tot andere plattelandsgebieden
die volgens de Leaderaanpak zijn georganiseerd en door de beheersdienst van de betrokken
lidstaat erkend.
Samenwerking is ook mogelijk tussen een Leadergebied en een volgens de Leaderaanpak
georganiseerd gebied (erkend door het betrokken land) in een land buiten de Europese Unie.
In het kader van de uitvoering van deze maatregel zal door de beheersdienst één of meerdere
oproepen tot indiening van voorstellen georganiseerd worden. De samenwerkingsprojecten
worden gezamenlijk beoordeeld en geselecteerd door de beheersdienst en vertegenwoordigers
van de provinciale managementcomités. De weerhouden samenwerkingsprojecten worden
door de beheersdienst voorgelegd aan de Bestendige Deputatie voor toekenning van de
provinciale steun en aan de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid voor de
goedkeuring van de Vlaamse en Europese cofinanciering. De overheidssteun voor
samenwerkingsprojecten bedraagt maximaal 95% van de projectkosten.
De samenwerkingsprojecten worden goedgekeurd op basis van volgende criteria:
 de samenwerking moet bestaan uit het bundelen van de in elk van de betrokken
gebieden verspreid zijnde knowhow en/of menselijke en financiële hulpbronnen;
 de samenwerking moet te passen zijn in de oriëntatie die de plaatselijke groepen
duidelijk in hun ontwikkelingsstrategie hebben aangegeven en invullen geven aan één
of meerdere doelstellingen uit het ontwikkelingsstrategie;
 de samenwerking bestaat uit de verwezenlijking van een gemeenschappelijke actie
met concrete resultaten. Uitwisseling van ervaring kan hierbij ook, op voorwaarde dat
dit tastbare resultaten met zich mee brengt;
 het moet duidelijk zijn dat er door de samenwerking een meerwaarde gerealiseerd
wordt voor alle betrokken partners (schaalvoordeel, uitwisseling ervaringen,
knowhow,…).
Na goedkeuring van het project kunnen de voorbereidingskosten ingebracht worden als
projectkost.
versie 27/04/2012
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Aangezien de plaatselijke groepen zowel voor timing als procedures afhankelijk zijn van de
groepen waarmee wordt samengewerkt, wordt voorzien in een terugbetaling van de
voorbereidingskosten die door de PG worden gemaakt om te komen tot een
samenwerkingsproject, ook in het geval het project uiteindelijk niet doorgaat door toedoen
van externe en onvoorziene redenen.
Elke plaatselijke groep krijgt een budget voor samenwerking toegekend. Het totale budget
voor samenwerking wordt gelijk verdeeld over alle plaatselijke groepen.
PG's zijn niet verplicht om aan samenwerking te doen. Indien een PG geen
samenwerkingsproject uitvoert, kan het budget overgeheveld worden naar andere PG's voor
samenwerking.
Er wordt een vast budget per PG van 125.000 euro voorzien voor deze maatregel.
De afdeling Platteland is als beheersdienst verantwoordelijk voor het behandelen van de
betalingsdossiers, de controles en de andere in het kader van het protocol met het Vlaams
Betaalorgaan opgenomen taken.

Tijdspad:
De beheersdienst lanceert de eerste oproep voor samenwerkingsprojecten ten vroegste 1 jaar
na de selectie van de PG’s. Nadien kunnen er nieuwe oproepen gedaan worden zolang er bij
de PG’s nog budget voor samenwerking ter beschikking is. De laatste selectie zal gebeuren
voor 31 december 2013.

2.5.5 Bevoegde autoriteit
Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Katja Vander Poorten
Tel: 02/543 76 02
katja.vanderpoorten@vlm.be

2.5.6 Gekwantificeerde indicatoren
Type indicator
Output

versie 27/04/2012

Indicator
Aantal gesteunde
samenwerkingsprojecten
Aantal samenwerkende PG’s

Doel 2007-2013
20
10
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2.6

Lopende acties van vóór 01/01/2007
2.6.1 Inhoudelijk

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1320/2006 van de Commissie van 5 september 2006
houdende bepalingen voor de overgang naar de in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad bedoelde steun voor plattelandsontwikkeling, is van toepassing.

versie 27/04/2012
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3 Werking Plaatselijke Groepen
3.1

Preambules

De maatregel heeft betrekking op artikel 63 c) van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

3.2

Maatregelcode: 431

3.3

Concrete actie

De concrete acties hebben betrekking op:
 De werking van plaatselijke groepen, met eventueel de aanstelling en de
functieomschrijving van een coördinator. Hieronder valt het beheer van de plaatselijke
groep, de verwerving van vakkundigheid en de dynamisering van het gebied.

3.4 Link met de strategie voor een Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013
Deze maatregel kadert binnen de strategische doelstelling 17 van de Vlaamse strategie voor
plattelandsontwikkeling.

3.5

Beschrijving maatregel
3.5.1 Probleemstelling en rationale

In het kader van het globale Vlaamse plattelandsbeleid wordt steeds meer geopteerd voor een
geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak met een participatief karakter waarbij de
plattelandsactoren zelf zoveel mogelijk de toekomstige ontwikkeling van hun omgeving mee
bepalen. Het blijkt immers steeds meer onontkoombaar dat de plattelandsgebieden, willen zij
concurrerende en duurzame producten en diensten blijven produceren en afzetten en nieuwe
producten en diensten ontwikkelen, in het kader van een geïntegreerde aanpak op basis van
een doordachte en aan de plaatselijke context aangepaste gebiedsgebonden strategie, hun
specifieke hulpbronnen valoriseren. Lokale initiatieven hebben een veel grotere kans op
slagen, voldoende rendabiliteit en leefbaarheid op lange termijn en mogelijkheid tot
uitbreiding, navolging en overdraagbaarheid als ze aansluiten of inspelen op de specifieke
eigenheid en mogelijkheden van de regio.

3.5.2 Doelstelling en kwantificering
Binnen de Leader-as komen gebieden in aanmerking die blijk geven van de wil en het
vermogen om een duurzame, geïntegreerde ontwikkelingsstrategie met een innovatief
karakter te concipiëren en uit te voeren. Deze strategie wordt gestaafd door de indiening van
een lokale ontwikkelingsstrategie en is gebaseerd op een representatief partnerschap. Dit
lokale partnerschap opereert onder de vorm van een plaatselijke groep (PG).

versie 27/04/2012
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Plaatselijke groepen ontwerpen de lokale ontwikkelingsstrategie en zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering ervan. Een goed lokaal partnerschap moet zowel een gespecialiseerd als
een financieel partnerschap zijn. Daarom zijn goede relaties tussen het gebied zelf en
daarbuiten belangrijk o.m. door relaties met externe netwerken en relaties met andere niveaus
(provincie, gewest,…). Daarnaast is een gebiedsgerichte coördinatie van belang, nl. relatie
met de diverse sectoren en coördinatie met andere programma’s en fondsen. Tenslotte moeten
er ook mogelijkheden zijn om ter plaatse tussen te komen, via o.a. relaties met professionele
structuren, met de lokale bevolking en de lokale financieringsmogelijkheden.

3.5.3 Definiëring van begunstigden
De begunstigden van deze maatregel zijn de ‘plaatselijke groepen’ (PG’s).

3.5.4 Praktische uitwerking
Binnen deze maatregel ‘werking plaatselijke groepen’ wordt steun verleend voor het beheer
van de plaatselijke groepen, de verwerving van vakkundigheid en de dynamisering van het
gebied.
Maximaal 20% van het van het voorziene budget van de plaatselijke groepen mag worden
besteed voor de werking van de PG. De werkingskosten van de plaatselijke groepen worden
voor 100% gesubsidieerd.
Minimaal 10% van de werkingskosten wordt voorzien voor opleiding, verwerven van
vakkundigheid en dynamisering.
De leden van de PG’s werken samen een lokale ontwikkelingsstrategie voor het gebied uit en
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Ook de betrokkenheid na de goedkeuring van
projecten dient te worden behouden. De PG-leden moeten zich actief inzetten voor de
realisatie van de ontwikkelingsstrategie door de inbreng van knowhow, het actief benaderen
van plattelandsactoren, het uitwerken van projectideeën,…
De leden van de PG's verwerven in de loop van de programmaperiode de nodige
vakkundigheid om de Leadermethode in hun gebied optimaal te kunnen toepassen. Daartoe
nemen ze o.a. deel aan studiedagen, terreinbezoeken of andere activiteiten die door de
beheersdienst, het Vlaams Ruraal Netwerk of de coördinator van de PG worden
georganiseerd.
De coördinator van de plaatselijke groep is fysisch in het gebied tewerkgesteld om het contact
met de lokale actoren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De coördinator:
 ondersteunt de werking van de PG inhoudelijk en administratief;
 is het permanente aanspreekpunt voor de leden van de PG en voor de inwoners uit het
Leadergebied;
 bereidt de vergaderingen en beslissingen voor van de PG, verzorgt het secretariaat en
staat in voor een accurate verslaggeving;
 verzorgt de communicatie over Leader naar de inwoners van de streek;
 adviseert mensen en organisaties met ideeën en/of projectvoorstellen;
 helpt in het tot stand komen van een gedragen ontwikkelingsvisie;
 volgt de Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. het plattelandsbeleid op de voet;
versie 27/04/2012
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 heeft een dynamiseringstaak in het gebied en de PG en zal de kans krijgen de nodige
opleiding te volgen om zich optimaal van deze taak te kwijten.
Controletaken in opdracht van Europa (5%-controle, …) behoren niet tot het takenpakket van
de coördinator.
Tijdspad:
De Plaatselijke Groepen starten hun werking vanaf de datum van goedkeuring van de
ontwikkelingsstrategie.

3.5.5 Bevoegde autoriteit
Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Katja Vander Poorten
Tel: 02/543 76 02
katja.vanderpoorten@vlm.be

3.5.6 Bevoegde autoriteit
Type indicator

Indicator
Aantal gesteunde acties

Doel 2007-2013
250

Output

3.6

Lopende acties van vóór 01/01/2007
3.6.1 Inhoudelijk

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1320/2006 van de Commissie van 5 september 2006
houdende bepalingen voor de overgang naar de in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de
Raad bedoelde steun voor plattelandsontwikkeling, is van toepassing.
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