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OPMERKINGEN
Dit aanvraagformulier is bestemd voor de aanvraag van subsidies voor projecten die de werking 
van coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector versterken. 
Dit document én alle bijlagen dienen digitaal via mail bezorgd te worden aan de Beleidskern 
Economie vóór het indieningsmoment zoals beschreven in artikel 4 van het reglement. De 
aanvraag kan enkel gebeuren via dit aanvraagformulier en via onderstaand e-mailadres:

beleidskerneconomie@west-vlaanderen.be

Zoals beschreven in artikel 4 van het reglement heeft de aanvrager de mogelijkheid om hun 
aanvraagdossier ten laatste één maand voor het indieningsmoment voor te leggen aan de 
Beleidskern Economie. Laatstgenoemde gaat hierbij na of het aanvraagdossier al dan niet 
ontvankelijk verklaard kan worden. 
Onderstaande zaken kunnen door de Beleidskern Economie gebruikt worden in externe 
communicatie. Het is dus belangrijk de essentie correct en volledig weer te geven.
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I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

1. Gegevens aanvrager

1.1.1 Naam aanvrager:  ………………………………………………………................................................

1.1.2 Straat & nr.:  ………………………………………………………................................................

1.1.3 Postcode en gemeente:  ………………………………………………………................................................

1.1.4 Functie:   ………………………………………………………................................................

1.1.5 Telefoon/GSM:   ………………………………………………………................................................

1.1.6 E-mail:   ………………………………………………………................................................

2. Gegevens organisatie

1.2.1 Naam organisatie:  ………………………………………………………................................................

1.2.2 Straat & nr.:  ………………………………………………………................................................

1.2.3 Postcode:   ………………………………………………………................................................

1.2.4  Gemeente:   ………………………………………………………................................................

1.2.5 Telefoon/GSM:   ………………………………………………………................................................

1.2.6 E-mail:   ………………………………………………………................................................

1.2.7 Juridisch Statuut: …………………………..  Andere: ...................................................................
1.2.8 Ondernemingsnummer: ……………………………………………………...................................................

1.2.9 Website organisatie: ………………………………………………………................................................

1.2.10 Rekeningnummer: ………………………………………………………................................................

1.2.11 IBAN code:  ………………………………………………………................................................

1.2.12 BIC code:  ………………………………………………………................................................

1.2.13 Naam rekeninghouder: ………………………………………………………................................................

1.2.14 Adres rekeninghouder: ………………………………………………………................................................
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3. Profiel Organisatie

Om de werking van uw organisatie in West-Vlaanderen beter te leren kennen is het belangrijk 

volgende vragen te beantwoorden.

 

 

 

1.3.4 Hoeveel leden telt de organisatie?

1.3.1  Wanneer en hoe is de organisatie ontstaan?

1.3.2 Wat is het hoofddoel van de organisatie? 

1.3.3 Hoe werkt de organisatie en hoe is het bestuur samengesteld?
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II. TOEPASSINGSGEBIED
2.1.1. Zie Artikel 2 van het reglement. Vink aan wat het toepassingsgebied is van het project.

0  Coaching van de bestuursleden of het management.

0  Versterken van de betrokkenheid van leden bij de coöperatie/producentenorganisatie.

0  Vergroten van het ledenaantal in de provincie West-Vlaanderen.

0  In de markt zetten van de coöperatie/producentenorganisatie bij het doelpubliek  

 of de consument.

0  Versterken van de markrelatie van de coöperatie of producentenorganisatie in zowel de      

 opwaartse als de neerwaartse relaties.

III. BASISVOORWAARDEN
3.1.1. Zie artikel 3 van het reglement. Duid aan wat van toepassing is voor het project.

De aanvrager is:

0  Een coöperatie  0  Een producentenorganisatie

0  Het project zal worden ontwikkeld en gerealiseerd binnen de Provincie West-Vlaanderen.

0  Het toepassingsgebied oriënteert zich op de provincie West-Vlaanderen.

0  De projectinhoud differentieert zich van de algemene werking van de organisatie.

0  De aanvrager aanvaardt de controle van de Provincie West-Vlaanderen.

0  De aanvrager beschikt over een boekhouding zodat de provincie de besteding van de   

 provinciale middelen kan controleren.

0  De aanvrager is in regel met zijn de-minimisplafond.
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IIII. THEMATISCHE CALL
4.1.1. Kadert deze aanvraag in een thematische call zoals beschreven in artikel 8 van het 

reglement?

0 Ja  0 Nee 

Indien u ja antwoorde dient u enerzijds onderstaande vragen te beantwoorden en dient 

u anderzijds bij het verder invullen van dit aanvraagformulier het aansluiten van het 

projectvoorstel op het thema van de thematische call als argument te gebruiken.

Indien u nee antwoorde mag u dit hoofdstuk blanco laten.

1. Het project beantwoordt aan de gedefinieerde nood van de thematische call.

2. Het project beantwoordt aan de doelstelling van de thematische call.

3. Het project beantwoordt aan het toepassingsgebied van de thematische call.
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IV. PROJECTOMSCHRIJVING
4.1. Naam van het project

4.2. Het project start op    en eindigt op 

4.3. Locatie(s) van het project binnen West-Vlaanderen

4.4.  Omschrijving project

Maak een samenvatting van het project. Wat is de inhoud, de nood, de belangrijkste acties en 

de totaalkost van het project? In het projectplan (actie-, communicatie- en financieringsplan) 

kan u dieper ingaan op deze aspecten.
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V. BEOORDELINGSCRITERIA
Motiveer grondig in welke mate het project beantwoordt aan volgende beoordelingscriteria 

(zie artikel 5 van het reglement):

5.1. Het project beantwoordt aan de doelstellingen (Artikel 1).

5.2. Het project beantwoordt aan het toepassingsgebied (Artikel 2).

5.3. Het project sluit inhoudelijk aan op de noden van de coöperatie.

5.4. De leden en/of het doelpubliek worden betrokken bij het project.
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5.5. De doelstellingen van het projectvoorstel zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, 

realistisch en tijdsgebonden (SMART).

Specifiek. Wat zijn de doelstellingen/resultaten die jullie willen bereiken?

Meetbaar. Hoe zullen jullie meten/aantonen dat de vooropgestelde doelstellingen/resultaten 

(zie vorig punt) bereikt werden?

Aanvaardbaar. Zijn de doelstellingen/resultaten aanvaardbaar voor de leden,  

het management, … ? Willen zij zich hier voor inzetten? Waarom?

Realistisch. Zijn de doelstellingen/resultaten haalbaar binnen de projectduur?

Tijdsgebonden. Wanneer willen jullie de vooropgestelde doelstellingen/resultaten  

behaald hebben?
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5.6. Het project bevat een uitgewerkt projectplan (actie-, communicatie- en financieringsplan) 

dat verplicht in bijlage gestoken moet worden. Vink hieronder aan welke zaken teruggevonden 

kunnen worden in het projectplan.

5.7. Het project is coherent (d.i. de acties beantwoorden aan de doelstellingen).

5.8. Het project is duurzaam 

(d.i. leidt tot resultaten die na het project verankerd zijn in de werking van de organisatie).

Actieplan:  Context/Doelstelling/Doelgroep

   Acties

   Timing/Stappenplan

   Verantwoordelijke

Communicatieplan: Communicatieacties naar leden

   Communicatieacties naar consumenten

   Communicatieacties naar doelpubliek

Financieringsplan Financiële gegevens 

   Begroting met inkomen en uitgaven van project
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VI. BIJLAGEN
Een projectaanvraag is pas ontvankelijk en geldig wanneer ze volledig is ingevuld én wanneer 

alle vereiste bijlages zijn toegevoegd. Zoals beschreven in artikel 4 van het reglement dient de 

Beleidskern Economie ontbrekende en/of bijkomende opgevraagde informatie binnen de tien 

werkdagen na het versturen van de ontvangstmelding te ontvangen.

Vervolledig onderstaande tabel met de omschrijving van de bijlagen van het 

aanvraagformulier. Verplichte bijlagen werden reeds ingevuld en dienen het bijlagenummer 

te behouden. Vermeld telkens de nummer van de bijlage minstens in de bestandsnaam. Enkel 

digitale bijlagen (Word, Excel, pdf, jpg …) zijn ontvankelijk.

Het aantal bijlagen bij dit aanvraagformulier:

Bijlage Nr. Omschrijving

1.  Projectplan met actie-, communicatie en financieringsplan.

2.  De ledenlijst (met adressen).

3.  De statuten van de initiatiefnemer.

4.  De-minimisverklaring.

5.  .................................................................................................................................................

6.  .................................................................................................................................................

7.  .................................................................................................................................................

8.  .................................................................................................................................................

9.  .................................................................................................................................................

10.  .................................................................................................................................................

11.  .................................................................................................................................................

12.  .................................................................................................................................................

13.  .................................................................................................................................................

14.  .................................................................................................................................................

15.  .................................................................................................................................................

16.  .................................................................................................................................................

17.  .................................................................................................................................................

18.  .................................................................................................................................................

19.  .................................................................................................................................................

20.  .................................................................................................................................................
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VII. SLOTBEPALING
Uw dossier dient uitdrukkelijk opgesteld te zijn volgens de hierboven geschetste richtlijnen 

en wel zo dat blijkt dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en de criteria 

zoals vermeld in het reglement. Indien uw dossier na een eventueel verzoek niet aan deze 

vormvereisten voldoet, zal uw aanvraag als niet ontvankelijk beschouwd worden. 

Een overzichtelijk en gestructureerd dossier bevordert de vlotte behandeling. 

De aanvrager gaat akkoord met alle bepalingen van het Provinciaal reglement Coöperaties & 

Producentenorganisaties in de Land- en Tuinbouwsector.

De aanvrager erkent dat alle gegevens in dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid zijn 

ingevuld.

De aanvrager vertegenwoordigt de organisatie in West-Vlaanderen.

De aanvrager deelt alle wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens van deze aanvraag 

onmiddellijk mee aan de Beleidskern Economie. Hierbij is de aanvrager op de hoogte dat elke 

wijziging tot een nieuwe beslissing van de deputatie kan leiden.

De aanvrager zal na voltooiing van het project waarvoor deze subsidie aangevraagd wordt een 

financieel en werkingsverslag over het project via het daartoe bestemde formulier bezorgen 

aan de Beleidskern Economie.

De aanvrager verbindt zich ertoe om publiciteit te voeren over de Provincie West-Vlaanderen 

als subsidiërende overheid. Het reglement provinciale herkenbaarheid is van toepassing 

eenmaal de subsidie wordt verleend.

De aanvrager aanvaardt dat de indiening van de aanvraag geen rechten doet ontstaan op het 

vlak van de aangevraagde overheidssteun voor de persoon die dit formulier ondertekent.

De aanvrager geeft toestemming aan de Provincie West-Vlaanderen om de gegevens van het 

project, de organisatie en de contactgegevens te gebruiken bij externe communicatie over het 

project in kwestie.

Datum:    ...............................................................................................................................

Organisatie:  ............................................................................................................................... 

Voor- en familienaam: ............................................................................................................................... 

Functie:   ...............................................................................................................................

Je aanvraag moet met dit formulier gebeuren. Werk je met outlook, dan kan je 

klikken op de knop ‘versturen’ hierboven. Dan opent automatisch een mail gericht 

aan beleidskern economie. Werk je met een ander mailprogramma, dan stuur je een 

mail naar beleidskern@west-vlaanderen.be met deze aanvraag in bijlage. In beide 

gevallen mogen bijlages meegestuurd worden.
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