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1 Situering 

Het provinciaal plattelandsprogramma werd goedgekeurd door de Provincieraad op 

25/02/2015 

Het eerste addendum bij het provinciaal plattelandsbeleidplan regelde de verlenging voor 

2021-2022 (Provincieraad 25/02/2021). 

Dit tweede addendum op het provinciaal plattelandsprogramma 2014-2020 duidt enkele 

wijzigingen in het plattelandsprogramma aan en geeft de bepalingen mee in het kader van de 

EURI-verordening. 

 

Het tweede addendum bij dit provinciaal Plattelandsprogramma kadert in: 

 

De Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO); 

 

Het Vlaams Programmadocument voor plattelandsontwikkeling 2014-2020, goedgekeurd 

door de Vlaamse regering op 24 januari 2014 en door de Europese Commissie op 13 

februari 2015 en gewijzigd op 04 december 2015 en meer bepaald het gebiedsgericht 

onderdeel dat door de Provinciebesturen (mede) wordt gefinancierd en beheerd; 

 

Het plattelandsbeleid van het Provinciebestuur West-Vlaanderen zoals vervat in het 

Navigatieplan voor een West-Vlaams Platteland 2003 -2030; geactualiseerd voor de 

provinciale legislatuur 2014-2019 (deputatiebeslissing van 27 maart 2013). 

Het provinciaal Plattelandsprogramma 2014-2020 goedgekeurd door de Provincieraad op 

25/02/2015 en het eerste addendum om de verlenging te regelen, goedgekeurd op 25/02/2021. 

 

De VERORDENING (EU) 2020/2220 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 

december 2020 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor steun uit het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees 

Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022 en tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat 

betreft de middelen en toepassing in de jaren 2021 en 2022 en van Verordening (EU) nr. 

1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling van die steun voor de jaren 2021 en 

2022 

 

Het addendum op het Vlaams Programmadocument voor plattelandsontwikkeling 2014-

2020, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 januari 2014 en door de Europese 

Commissie op 13 februari 2015 en gewijzigd op 04 december 2015 en meer bepaald het 

gebiedsgericht onderdeel dat door de Provinciebesturen (mede) wordt gefinancierd en 

beheerd;  

 

De overgangsverordening 2020/2220 bevat bijkomende bepalingen over de inzet van 

aanvullende middelen in het kader van eht EURI-fonds. De aanvullende middelen moeten 

worden gebruikt voor de financiering van maatregelen in het kader van Verordening (EU) 

nr. 1305/2013. Ten minste 37% van de door de EURI- verordening verstrekte 

aanvullende middelen moet worden besteed aan maatregelen die bijzonder gunstig zijn 

voor klimaat en milieu, alsmede aan dierenwelzijn en aan LEADER. Ten minste 55% van 
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deze aanvullende middelen moet worden besteed aan maatregelen ter bevordering van 

de economische en sociale ontwikkeling in plattelandsgebieden, namelijk aan 

investeringen in materiële activa, ontwikkeling van landbouwbedrijven en 

ondernemingen, steun voor basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in 

plattelandsgebieden en samenwerking. De toegewezen middelen van het 

herstelinstrument worden ingezet voor de volgende maatregelen: 

- Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen: 

artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 7.1-7.2 en 7.4-7.7 

- Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking: 

artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 16.2 – 16.3 – 16.4 – 16.5 

– 16.6 – 16.9 – 16.10. 

2 Inleiding 

Het provinciaal plattelandsprogramma 2014-2020 omschrijft hoe de gebiedsgerichte 

werking binnen PDPO III in West-Vlaanderen vorm krijgt binnen 3 sporen: 

• Projectoproepen voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op 

het platteland – omvattende 2 maatregelen zijnde: 

o Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

investeringen; 

o Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

samenwerking; 

• De Leaderwerking  – 4 maatregelen zijnde: 

o Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën;  

o Uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën; 

o Samenwerkingsprojecten; 

o Werking plaatselijke groepen; 

✓ Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving – 1 maatregel   

Verder wordt invulling gegeven aan de projectlijn Platteland Plus, zoals uitgewerkt door de 

provinciale besturen en het Vlaams gewest. 

 

In dit addendum: 

➢ Worden enkele wijzigingen aangegeven op de maatregelen OKW investeringen en 

Platteland + in het provinciaal plattelandsprogramma, ten einde tot een optimale 

uitvoering te kunnen komen bij het einde van de programmaperiode. 

➢ Wordt een bijkomend spoor toegevoegd aan de werking binnen PDPO III nl. een 

projectoproep in het kader van eht EURI-fonds, ter ondersteuning van het herstel na de 

COVID-19 crisis.  

 

 

Wijzigingen 

 

De programmeringsperiode van PDPO III werd verlengd voor 2021 en 2022. Er rest nog 1 

oproep in 2022. Ten einde de middelen zo optimaal mogelijk te besteden worden enkele 

kleine wijzigingen voorgesteld aan het provinciaal plattelandsprogramma.  

 

 

Bijkomend spoor: oproep in het kader van de EURI-verordening 
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In 2020 brak er wereldwijd een pandemie uit ten gevolge van COVID-19. Om de impact van 

de crisis en de gevolgen daarvan voor onder andere de landbouwsector en de 

plattelandsgebieden aan te pakken, keurde de Raad een herstelinstrument goed dat voor de 

jaren 2021 en 2022 aanvullende middelen voorziet. Dit herstelinstrument is opgenomen in de 

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een 

herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-

crisis (hierna genoemd ‘de EURI-verordening).  

 

Dit addendum bevat de bepalingen die van toepassing zijn op specifieke projecten die 

gefinancierd worden met de aanvullende middelen uit de EURI-verordening.  

De projecten in het kader van de EURI-verordening kaderen binnen de maatregelen 

“Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen” en 

“Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking” maar met 

een aantal bijkomende bepalingen. 

 

De bepalingen van het plattelandsprogramma die niet vermeld zijn in dit addendum blijven 

ongewijzigd van toepassing. 

 

De bepalingen over de EURI-verordening in dit addendum hebben enkel uitwerking als 

voldaan is aan de volgende voorwaarden: Goedkeuring van de programmawijzigingen voor 

het herstelfonds in uitvoering van de plattelandsverordening (EU) 1305/2013 gewijzigd bij 

Verordening (EU) 2020/2220. Zolang deze voorwaarde niet is vervuld, gelden de bepalingen 

inzake het herstelfonds in dit addendum niet.  

3. Maatregelen PDPO III 

3.1. Maatregel: Versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het 

platteland door investeringen – OKW investeringen 

3.1.4 Leefbare dorpen 

• Het bouwen en renoveren van multifunctionele gebouwen:  

Beschrijving van mogelijke investeringsprojecten: 

o Ontmoetingshuizen waar rekening wordt gehouden met het multifunctioneel gebruik; 

o Bouwen/renoveren van ruimten waar kinderopvang mogelijk is en waar rekening 

wordt gehouden met het multifunctioneel karakter zodat de gebouwen ook kunnen 

gebruikt worden voor speelpleinwerking, voor – en naschoolse opvang,… 

Projectvoorwaarden: 

o Projecten komen tot stand na het doorlopen van een doordacht voortraject 

omvattende onder meer:  

➢ Ruime bewonersbetrokkenheid, aandacht voor diverse doelgroepen: jeugd, 

jonge gezinnen, senioren…. 

➢ Het opmaken van een projectdefinitie; 

➢ Het aanstellen van een goede ontwerper waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van het bestaand aanbod zoals Oproep WinVorm of Open Oproep; 

➢ Het inwinnen van het advies van de kwaliteitskamer. 

o De gemeenten die nog geen steun kregen in het kader van deze maatregel 

Leefbare dorpen hebben voorrang bij de goedkeuring van projecten. Op 

kernniveau is de combinatie met steun uit de maatregel Platteland Plus (zie verder) 

uitgesloten; 

Met opmerkingen [VA1]: De beperking van 1 project 
per gemeente opheffen – de beperking van de 
combinatie met P+ per kern blijft.  



6 

 

o Het herbestemmen van parochiekerken en/of hergebruik van ander beeldbepalend 

patrimonium is hierbij prioritair; 

o Er wordt gezocht actieve steun en/of inbreng te verkrijgen van gebruikers en 

bewoners bij het tot stand komen en uitwerken van het project; 

o De uitbating en het beheer moeten duidelijk zijn uitgewerkt; 

o Investeringsprojecten gelinkt aan kinderopvang moeten voldoen aan de vigerende 

erkenningsvoorwaarden. 

➢ Instapvoorwaarden voor projecten binnen de maatregel versterking van de 

omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland door investeringen (OKW-

investeringen) en versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

samenwerking (OKW samenwerking) 

Vlaanderen schuift een focus naar voor nl. korte keten en lokale landbouw, 

eenzaamheid en biodiversiteit. Een project heeft een meerwaarde als het aan één of 

meerdere van deze doelstellingen een antwoord biedt. 

4. PLATTELAND PLUS 

Dorpskernvernieuwingen met bijzondere aandacht voor de inrichting van openbare 

ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners 

➢ Inhoudelijk 

Platteland Plus focust nadrukkelijk op dorpskernvernieuwingen met bijzondere aandacht voor 

de inrichting van de openbare ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners. 

Hierbij is een integrale aanpak gewenst (inrichting publieke ruimte, leefbaarheid, 

ontmoetingsruimte, voorzieningenaanbod, doelgroepengericht, duurzaam materialengebruik). 

Loutere heraanleg van wegen (vervangen van wegdek) wordt niet gesubsidieerd, 

ondergrondse leidingen of rioleringen evenmin.  

 

De rol van een dorp als aangename en aantrekkelijke woonplek kan versterkt worden op 

diverse wijzen: 

o Creëren van buitenruimte voor ontmoeting (openbare buitenruimte met polyvalent 

gebruik : speelruimte, verpozing en rust, dorpsactiviteit , bv. parkje met speelplein, 

banken en kiosk );  

o Creëren van groen in het dorp; 

o Het verkeersveiliger maken(inrichting omwille van verkeerstechnische en/of – 

verkeersveiligheidsredenen gebeurt steeds op een kwaliteitsvolle manier die in goede 

relatie staat t.o.v. de dorpsruimte); 

o Het vergroten van de belevingswaarde en verhogen van de beeldkwaliteit van de 

openbare ruimte; 

o Het versterken van identiteit door respectvol om te gaan met de erfgoedkwaliteiten van 

de plek en zijn omgeving; 

o Het voorzien van voldoende speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud; 

o Ruimte voor activiteiten van socio-culturele en commerciële aard; 

o Inbrengen van groen en ruimte voor water in het dorp; 

o Trage wegen die de levende plekken in het dorp verbinden; 

o … 
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Projecten moeten meerdere van deze acties combineren. Investeringen in gebouwen worden 

niet ondersteund. 

 

De invulling van de maatregel wordt opengetrokken naar het bouwen en renoveren van 

multifunctionele dorpshuizen en kinderopvanginitiatieven zoals vermeld onder de maatregel 

omgevingskwaliteit en dit voor die deelgemeenten die wel in aanmerking komen voor 

Platteland Plus (zie verder) maar niet voor de maatregel omgevingskwaliteit. 

De projectvoorwaarden (evenals maximaal steunpercentage en – bedrag) zijn analoog aan die 

omschreven onder omgevingskwaliteit.  

Combinatie van steun voor een dorpskernvernieuwing en een multifunctioneel dorpshuis of 

kinderopvanginitiatief op kernniveau is uitgesloten.  

 

Projecten komen tot stand na het doorlopen van een doordacht voortraject omvattende onder 

meer: 

• Het opmaken van een projectdefinitie; 

• Ruime bewonersbetrokkenheid, aandacht voor diverse doelgroepen: jeugd, jonge 

gezinnen, senioren….; 

• Het aanstellen van een goede ontwerper waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 

het bestaand aanbod zoals Oproep WinVorm of Open Oproep; 

• Het inwinnen van het advies van de kwaliteitskamer. 

➢ Projectfinanciering 

Platteland Plus-projecten hebben recht op maximaal 30% overheidssteun met een maximaal 

steunbedrag van 300.000 euro; dit afhankelijk van de beschikbare budgetten. 

Deze overheidssteun is samengesteld uit 50% vanwege het Vlaams gewest en 50% vanwege 

de Provincie. 

Deze overheidssteun wordt via het Vlaams Betaalorgaan aan de begunstigde betaald.  

 

De (co)promotor(en) staan zelf in voor het resterende bedrag van de projectkosten 

(maximaal 70%) via eigen financiering (minstens 15%) eventueel gecombineerd met 

financiering van de Provincie en/of gemeente en/of partners. Middelen uit het Vlaamse 

plattelandsfonds kunnen aanzien worden als eigen gemeentelijke middelen. Andere Vlaamse 

projectsubsidies kunnen niet gecombineerd worden met Platteland Pluscofinanciering. 

 

Gemeenten die gedurende de volledige programmeringsperiode nog geen steun mochten 

ontvangen via P+ krijgen voorrang bij de goedkeuring van de projecten.  

Op kernniveau is de combinatie met steun uit de maatregel Omgevingskwaliteit m.b.t. het 

bouwen en renoveren van multifunctionele dorpshuizen of kinderopvanginitiatieven 

uitgesloten.  
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5. EURI verordening - Herstelfonds  

De toegewezen middelen van het herstelinstrument  worden ingezet voor de volgende 

maatregelen: 

- Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen: 

artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 7.1-7.2 en 7.4-7.7 

- Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking: 

artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – codes 16.2 – 16.3 – 16.4 – 16.5 – 

16.6 – 16.9 – 16.10. 

 

Projecten kunnen volgens dezelfde basisregels betoelaagd worden, maar dan wel met een 

aantal aanpassingen (zie verder). 

Het gedeelte overheidssteun bestaat uit 100% Europese middelen.  

 

Middelen uit het Herstelfonds kunnen toegekend worden aan de projecten die passen binnen 

het vlaams en het provinciaal plattelandsprogramma maar ze moeten ook tegemoet komen 

aan de specifieke problematieken die ontstaan zijn ten gevolge van de Corona pandemie.  

5.1. Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

investeringen - specifieke bepalingen voor het EURI fonds 

Specifiek voor het EURI-fonds kan er ingezet worden op onderstaande 4 deelthema’s: 

5.1.1. Aanleg, ontwikkeling en/of beheer van groene ontmoetingsplekken 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o bij natuur-en bosgebieden belevingselementen creëren, inspelend op de toenemende 

vraag naar groene buitenbeleving/beleving van de open ruimte ten gevolge van corona; 

o inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau.  

o ‘Ontmoetingsplaatsen’ zijn buitenruimtes die hier (creatief) (her)ingericht kunnen worden. 

Een participatietraject is noodzakelijk; 

o ontwikkeling van een gevarieerd aanbod aan groene ontmoetingsplekken (op het niveau 

van de buurt), recreatie, trage wegen, fiets- en wandelpaden met eventueel de 

infrastructuur (banken, picknicktafels,…); 

o … 

5.1.2. Herstel en/of uitbreiding van fiets-, of wandelpaden en/of trage wegen (inclusief het 

eventuele landschapsherstel )  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o  herstel en/of uitbreiding van recreatieve netwerken; 

o herstel trage wegen; 

o aanleg van houtkanten en hagen (incl. het eventuele landschapsonderhoud); 

o …. 

5.1.3. Tegengaan van de vereenzaming  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o investeringsprojecten rond sociale inclusie (ouderen, mensen met een beperking, 

allochtonen, …). Indien er ontmoetingsplekken worden (her)ingericht moeten deze publiek 

toegankelijk zijn; 
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o het ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven: herstel van de sociale 

contacten - als de maatregelen straks gaan versoepelen en mensen weer samenkomen, 

zijn daar mogelijk aangepaste voorzieningen voor nodig, vb. het vergroten van een 

dorpshuis zodat iedere aanwezige meer ruimte heeft. (Het is niet de bedoeling dat de 

capaciteit dan ook verhoogt, maar om dezelfde capaciteit te behouden, meer m³ ruimte 

per persoon te creëren). Een klassieke renovatie van een dorpshuis hoort hier niet thuis; 

5.1.4. Lokale voedselstrategieën en diversificatie van landbouwactiviteiten 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o inspelen op de toenemende interesse in de korte keten door het aanbod of de 

mogelijkheden aan korte keten en de diversificatie uit te breiden of in te zetten op nieuwe 

vormen van belevingslandbouw; 

o volkstuinen, ecologische moestuincomplexen, pluktuinen, CSA Community Supported 

Agriculture (landbouw gedragen door een gemeenschap) 

o Food Hubs (Een food hub wil een brug slaan tussen de voedselproducenten en de 

consumenten. Het is een soort marktplaats voor regionale voeding. De Food Hub wil 

helpen bij het creëren van een integrale, veerkrachtige, transparante en sociaal, 

ecologische en economische duurzame voedselketen in Vlaanderen. Enkel investeringen 

zijn subsidiabel.) 

o … 

5.2. Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

samenwerking specifieke bepalingen voor het EURI fonds 

Specifiek voor het Euri-fonds kan er ingezet worden op vijf deelthema’s 

5.2.1. Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers om toeristische projecten rond 

plattelandstoerisme te ontwikkelen/vermarkten 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o samenwerkingsprojecten rond plattelandstoerisme door/tussen kleine micro-

ondernemingen; 

o landbouwers stimuleren om aan plattelandstoerisme te doen als verbredingstak die 

bijdraagt aan streekidentiteit; 

o projecten rond kwalitatief onthaal, communicatie en samenwerking in een streek met 

aandacht voor het educatieve aspect; 

o opzetten van kleinschalige toeristische-recreatieve structuren in plattelandsgebieden; 

o ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland. 

o … 

5.2.2. Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de korte toeleveringsketen 

met het oog op de oprichting en de ontwikkeling van korte toeleveringsketens en 

ondersteuning van de opmaak en uitrol van lokale voedselstrategieën  

Hier gaat het voornamelijk om projecten rond lokale landbouw, korte keten en ook over 

diversificatie van landbouwactiviteiten. 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o hoeve- en streekproducten – korte keten – landbouwverbreding ikv de korte 

toeleveringsketen of plaatselijke markten; 

o upgraden van boerenmarkten, streekvermarkting van lokale producten, 

ondersteuning/begeleiding van landbouwers die bedrijfsbezoeken organiseren; 
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o opzetten van ondernemersnetwerken om aan gezamenlijke distributie en promotie van 

korte keten producten te doen; 

o maatschappij en landbouwer dichter bij elkaar brengen, innovatieve projecten rond 

landbouwverbreding, projecten rond streekproducten;  

o optimaliseren en versterken van de distributie van hoeve-en streekproducten 

zoals opstarten van een digitaal platform voor streekproducten, verhoging van het aantal 

verkooppunten; 

o stimuleren en versterken van de verwerking van hoeve-en streekproducten; 

o afzetbevorderende acties (promotie en publiciteit, …); 

o creatieve en laagdrempelige nieuwe samenwerkingsprojecten rond voedseloverschotten 

van lokaal en op het platteland geproduceerd voedsel; 

o ontwikkelen en uitrollen van lokale voedselstrategieën en samenwerkingen in kader van 

programma voedsel+land+schap 

o … 

 

In het kader van het EURI-fonds kan de focus gelegd worden op: 

o digitalisering van de korte keten en diversificatie (vraag en aanbod via digitale 

toepassingen samenbrengen; bijvoorbeeld bestellingen, reservatie logies op de 

boerderij,…); 

o inspelen op de toenemende interesse in korte keten door het aanbod aan korte keten en 

de diversificatie aan mogelijkheden uit te breiden of in te zetten op nieuwe vormen van 

belevingslandbouw. 

Voor de korte toeleveringsketen mag er max. één intermediair tussen landbouwer en 

consument zijn. Voor lokale markten moet de productie en afzet binnen een straal van 50 km 

gebeuren. 

5.2.3. Gezamenlijke actie met het oog op de instandhouding van het landschap en 

ondersteuning van samenwerkingsverbanden in het kader van (agro)biodiversiteit.  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o landschapsherstel (inclusief het aanleggen van heggen en haagkanten);  

o samenwerkingsverbanden en gebiedscoalities tussen landbouwers, natuurverenigingen, 

andere organisaties, … met oog op het ondersteunen en stimuleren van 

(agro)biodiversiteit 

5.2.4. Diversificatie van landbouwactiviteiten  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o digitalisering van de korte keten en diversificatie (vraag en aanbod via digitale 

toepassingen samenbrengen; bijvoorbeeld bestellingen, reservatie logies op de 

boerderij,…); 

o inspelen op de toenemende interesse in korte keten door het aanbod aan korte keten en 

de diversificatie aan mogelijkheden uit te breiden - inzetten op nieuwe vormen van 

belevingslandbouw; 

o ondersteunen van sociaal-economieprojecten die landbouwgerelateerd zijn (bv. rond 

streekproducten, voedsellandschappen, …); 

o groene zorg; 

o CSA (Community Supported Agriculture); 

o diversificatie van landbouwactiviteiten naar activiteiten rond welzijnszorg, sociale 

integratie of voorlichting/informering over milieu en voedsel; 

o gebiedsgerichte geïntegreerde samenwerkingsprojecten rond lokaal voedsel 
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5.2.5.. Samenwerkingsprojecten rond armoede en het tegengaan van vereenzaming (extra 

thema) 

Plattelandsarmoede is vaak verdoken en onderschat, kent specifieke risicogroepen (oa 

landbouwers) en huisvestigingsproblematiek (slechte kwaliteit en weinig isolatie). Via o.a. het 

garanderen van voldoende en bereikbare basisvoorzieningen (fysiek of digitaal), het 

ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven, gezonde voeding en tewerkstelling kan 

men een antwoord bieden aan armoede en vereenzaming. 

 

Door de Covid-19 pandemie is vereenzaming een heel belangrijk thema geworden. 

 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o samenwerkingsprojecten rond sociale inclusie (ouderen, personen met een beperking, 

allochtonen). De ontmoetingsplekken moeten publiek toegankelijk zijn; 

o verkleinen van de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen (bijv. ouderen); 

o het ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven: herstel van de sociale 

contacten - als de maatregelen straks gaan versoepelen en mensen weer samenkomen, 

zijn daar mogelijk voorzieningen en organisaties voor nodig; 

o oprichten van een zorgboerderij voor sociaal zwakkeren, voor alternatieve tewerkstelling; 

o oprichten van een sociaal restaurant/winkel; 

o projecten rond armoede, huisvesting, terugtredende voorzieningen, onderbescherming, 

vereenzaming, schuldpreventie, mobiliteits- of voedselarmoede, energieloketten, 

huiswerkbegeleiding, integratie kinderen in het sociaal leven,  …; 

o projecten die maatschappelijk ondernemerschap met positieve bijdrage op het vlak van 

armoedebestrijding stimuleren…; 

o optimaliseren van communicatie en toegang tot welzijnsvoorzieningen; 

o bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen; 

o … 

5.3. Bovenstaande thema’s kunnen ook gerealiseerd worden door koepelprojecten: 

Omschrijving 

Een verzameling van afzonderlijke projecten rond een gelijkaardige projectdoelstelling wordt 

uitgevoerd onder de koepel van een coördinerende organisatie en administratief behandeld 

als één project. De coördinerende organisatie treedt op als promotor en verlicht de 

projectadministratieve lasten voor de copromotor door de financiële en administratieve 

verantwoording (declaraties) naar de beheersdienst voor hen uit te voeren. 

Inhoud en randvoorwaarden: 

Projecten: samenwerkingsprojecten of investeringsprojecten rond hetzelfde thema en met 

gelijkaardige doelstellingen, die variëren van lokale tot bovenlokale samenwerkingsprojecten 

op respectievelijk kleine schaal.  

 

Volgende twee mogelijkheden kunnen zich voordoen 

1) De coördinerende organisatie dient een projectvoorstel in van de toegelaten activiteiten in 

het koepelproject, die duidelijk afgelijnd worden qua taken en kosten (vergelijkbaar detail 

met overheidsopdracht en een raamcontract). Van zodra het project goedgekeurd is, kunnen 

geïnteresseerde promotoren van de sub-projecten aansluiten en gebruik maken van de 

mogelijkheden in het koepelproject. 
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2) De coördinerende organisatie dient een projectvoorstel in op basis van een 

voorbereidingstraject waar de deelnemende copromotoren al duidelijk betrokken zijn, en hun 

aandeel in het project duidelijk omschreven is 

Budget:  

max. 25% van de middelen kan besteed worden aan deze koepelprojecten. 

Begunstigden:   

Alle mogelijke begunstigden die beschreven worden in het plattelandsprogramma kunnen 

koepelprojecten initiëren inclusief de provincies (zie verder). 

 

Projectfinanciering: 

Enkel voor koepelprojecten komen volgende rubrieken van kosten in aanmerking voor 

subsidiëring bij het luik OKW investeringen: 

o investeringskosten 

o personeelskosten en de bijhorende overheadkosten (= max.15% van de 

personeelskosten) 

o werkingskosten 

o externe prestaties 

o inkomsten moeten in mindering gebracht worden 

De personeelskosten (inclusief de overheadkosten) kunnen maximum 25% van de andere 

rubrieken (= investeringskosten, werkingskosten en externe prestaties) bedragen. 

5.4. Subsidialiteitsvoorwaarden 

Deze maatregel wordt uitgevoerd binnen het plattelandsgebied en plattelandsgebieden met 

verstedelijkingsdruk (donker- en lichtgroene gemeenten op de kaart, zie PDPO III 15.4). 

Projecten kunnen niet uitgevoerd worden in stedelijk gebied, nl niet binnen grootsteden 

Antwerpen en Gent en centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 

Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.  

Specifiek voor het EURI-fonds: alle plattelandsgemeenten met of zonder verstedelijkingsdruk 

komen in aanmerking om projecten in te dienen. Alle plattelandsgemeenten met en zonder 

verstedelijkingsdruk hebben dezelfde problemen gekregen naar aanleiding van de Covid-19 

crisis en komen in aanmerking om een project in te dienen. 

De overheidssteun voor het Euri-fonds is samengesteld uit 100% Europese overheidssteun. 

Maximaal 5% van de middelen die gedurende de volledige programmaperiode 2014-2020 is 

voorzien voor de betrokken provincies voor de maatregel ‘Versterken omgevingskwaliteit en 

vitaliteit van het platteland door investeringen’, kan worden toegekend aan de betrokken 

provinciale diensten. Specifiek voor het EURI-fonds is dit niet van toepassing. 

Specifiek voor het EURI-fonds is een combinatie met andere Vlaamse subsidies mogelijk. 

Specifiek voor het EURI-fonds moet, bij elk project dat wordt ingediend, de projectpromotor 

motiveren hoe het project de gevolgen van de COVID-19-crisis opvangt. 

 



13 

 

5.6. Begunstigden 

Specifiek voor het EURI-fonds 

 

De volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking voor subsidiëring: 

o gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW 

o provinciale verzelfstandigde agentschappen; 

o vereniging zonder winstoogmerk (vzw’s); 

o stichtingen; 

o publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de publiekrechtelijke 

rechtspersonen die vallen onder punt 4. 

 

De volgende categorieën van begunstigden komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

o de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen 

van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest; 

o natuurlijke personen; 

o vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk; 

o feitelijke verenigingen; 

o provincies, uitgezonderd voor koepelprojecten, daar kunnen de provincies wel 

begunstigden zijn als coördinerende instantie. 

5.7. Projectselectie 

Specifiek voor het EURI-fonds worden volgende selectiecriteria zeker meegenomen tijdens de 

beoordeling van het project in de technische werkgroep: 

o conformiteit met een deelthema van deze maatregel 

o projecten moeten een link hebben met platteland  

o welk gevolg van de Covid-19-crisis vangt dit project op 

o samenwerking:  

o waarom wordt er samengewerkt (alleen voor OKW SW) 

o welke voordelen levert de samenwerking op voor beide partijen (alleen voor OKW 

SW)  

o haalbaarheid 

o continuïteit 

o innovativiteit 

o duurzaamheid 

o prijs / kwaliteit (billijkheid van kosten) 

o realistische indicatoren 

o participatie inwoners (alleen voor OKW Inv) 

o geïntegreerd karakter van het project 

o … 

Specifiek voor het EURI-fonds leggen de PMC’s een gerangschikte lijst voor van te financieren 

projecten aan de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid die de finale beslissing 

neemt.  

5.8. projectfinanciering 
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De maximale projectkost voor de projecten in het kader van het herstelfonds bedraagt 

1.000.000 euro en het steunpercentage is 65%. Deze overheidssteun is samengesteld uit 

Europese overheidssteun die rechtstreeks van de Europese Unie uit het ELFPO fonds komt. 

Er kan in volgende gevallen afgeweken worden van dit steunpercentage: 

o  omwille van budgettaire redenen (bijv. er zijn voldoende kwalitatieve goede projecten 

geselecteerd, maar er zijn te weinig middelen beschikbaar); 

o op vraag van de promotor zelf, 

o een aangepast percentage werd door de provincie in het provinciaal plattelandsbeleidsplan 

vastgelegd. – voor de provincie West-Vlaanderen wordt bepaald dat het steunpercentage 

65% is met een maximum van 50.000 euro steun uit het EURI-fonds per project. 

Indien de steun als totaalbedrag wordt uitgekeerd en het uitgevoerde project van een type is 

dat onder een andere maatregel van deze verordening valt, is het toepasselijke 

maximumbedrag of steunpercentage van toepassing. 

De overheidssteun wordt via het Vlaams Betaalorgaan aan de begunstigde uitbetaald.  

 

De (co)promotor(en) staan zelf in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 

35 %), via eigen financiering (minstens 15%) eventueel gecombineerd met financiering van 

de Vlaanderen, de Provincie en/of gemeente en/of partners.    

De subsidie kan gecombineerd worden met Vlaamse subsidie. 

Andere Europese projectsubsidies kunnen niet gecombineerd worden met cofinanciering van 

deze maatregel. 

5.9. Specificiteiten voor West-Vlaanderen 

De maximale steun per project bedraagt 50.000 euro. 

 

Er wordt een “targetted call” gelanceerd in het najaar van 2021 waar de nadruk gelegd wordt 

op projecten die passen binnen de eerste twee maatregelen van de maatregel 

omgevingskwaliteit investeringen nl. 

Aanleg, ontwikkeling en/of beheer van groene ontmoetingsplekken 

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o bij natuur-en bosgebieden belevingselementen creëren, inspelend op de toenemende 

vraag naar groene buitenbeleving/beleving van de open ruimte ten gevolge van corona; 

o inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau.  

o ‘ontwikkeling van een gevarieerd aanbod aan groene ontmoetingsplekken (op het niveau 

van de buurt), recreatie, trage wegen, fiets- en wandelpaden met eventueel de 

infrastructuur (banken, picknicktafels,…); 

o …  

Ontmoetingsplaatsen’ zijn buitenruimtes die hier (creatief) (her)ingericht kunnen worden.  

Een participatietraject is noodzakelijk; 

 

Herstel en/of uitbreiding van fiets-, of wandelpaden en/of trage wegen (inclusief het 

eventuele landschapsherstel )  

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn: 

o herstel en/of uitbreiding van recreatieve netwerken; 
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o herstel trage wegen; 

o aanleg van houtkanten en hagen (incl. het eventuele landschapsonderhoud); 

o …. 

3 Beschikbare middelen voor 2022 

EURI-fonds: raming van 967.000 euro voor West-Vlaanderen 

 

Budgetten OKW, P+  en Leader 

 

 

 

Budget EU raming 

CCEP (voorlopig) 2022

Vlaams budget voor het 

overgangsjaar 2022

Totaal budget (EU, 

prov, Vl)

%
Provinciale 

subsidie

Vlaamse 

subsidie
Totale subsidie

Leader 2.159.281,00 € 1.079.640,50 € 4.318.562,00 € 24,20% 261.273,00 € 261.273,00 € 1.045.092,00 €

OKW INV 1.043.836,00 € 521.918,00 € 2.087.672,00 € 24,20% 126.304,16 € 126.304,16 € 505.216,62 €

OKW SW 600.234,00 € 300.117,00 € 1.200.468,00 € 24,20% 72.628,31 € 72.628,31 € 290.513,26 €

Totaal 3.803.351,00 € 1.901.675,50 € 7.606.702,00 € 460.205,47 € 460.205,47 € 1.840.821,88 €

PDPO budgetjaar 2022 - raming verdeelsleutel per provincie WVL
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Bijlage 1:  Kaart Plattelandsgebied PDPO III (Vlaamse afbakening) 
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