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Demo plattelandsloket 

19/9 Kamp C 
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Plattelandsloket  
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Waar? 

• www.vlm.be  loketten  plattelandsloket 

 

• Om aan te melden 

• E-ID 

• Federaal token 

 

• Handleiding 

 

• www.leaderprovincieantwerpen.be 

 

http://www.vlm.be/
http://www.leaderprovincieantwerpen.be/
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Tips 

• Begin op tijd met in te loggen, niet de dag voor de deadline 

 

• Maak een draft in word op basis van de vroegere projectfiche 

 

• ! Juiste browser: Internet explorer of Google Chrome 

 

• Zorg voor een kaartlezer 

 

• Zorg dat je de code kent van je e-ID of federaal token 
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Stap 1 

inloggen 
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Aanmeldpagina 

• Velden met een * zijn verplicht 

 

• Velden met een ** : hier kan je kiezen  tussen 2 opties bv. GSM of 
vast telefoonnummer invullen  1 van beiden moet minimaal 

ingevuld zijn 

 

• Voor organisatie kan je gegevens ophalen via KBO databank  

check gegevens op hun correctheid! 
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Stap 2 

Project aanmaken: 
subsidiekanaal kiezen 
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Subsidiekanaal kiezen 
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Stap 3 

Identificatie 
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Project aanmaken 

• Project bestaat uit verschillende tabbladen 

 

• Je kan steeds exporteren naar pdf 

 

• Je kan steeds reglement raadplegen 

 

• Pagina valideren vs opslaan of volgende pagina 
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Tip 

• Geef de Leader-coördinator rechten om mee te lezen 

 

• Iedereen die betrokken is bij het dossier, moet zich hebben 
aangemeld in het e-loket bv. burgemeester of voorzitter voor 
handtekening, copromotoren…. 

 

• Doorloop verschillende tabbladen in aangegeven volgorde 
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Stap 4 

Projectpartners 
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Partners en copromotoren 

• Zoekrobot KBO 

 

• Alle gegevens van partners en copromotoren moeten ook gekend 
zijn bij het invullen van de fiche 
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Tips 

• Bij copromotoren: pdf nodig van een ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst! Kan ook later nog nagestuurd 
worden! 
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Stap 5 

Projectinformatie 
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Projectinformatie 

! Luikje rond communicatie is nieuw, maar verplicht in te vullen! 
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Tips 

• Je kan hier naam project eventueel nog aanpassen 

 

• Je kan ten vroegste 01/01/2017 starten, en ten laatste 
31/03/2017: pas als je dit hebt ingevuld, kan je financieel 
overzicht en planning invullen  

 

• Project loopt tot uiterlijk 30/06/2018 

 

• Verschillende blokjes hebben een maximale tekstgrootte, dus hou 
het kort en to the point, verwijs desnoods naar bijlagen met 
uitgebreidere uitleg 
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Stap 6 

Thema kiezen 
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Thema 

• LOS: 3 thema’s en verschillende subdoelstellingen 
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Tips 

• Gebruik bij subdoelstellingen woorden uit LOS 

 

• Vraag over participatietraject: zal vaak nvt zijn, is vooral voor 
dorpskernvernieuwingsprojecten 

 

• Voor linken met beleid kan je altijd eens provinciale 
plattelandsbeleidsvisie checken 
(www.provincieantwerpen.be/platteland) OF Interbestuurlijk 
PlattelandsOverleg 

http://www.provincieantwerpen.be/platteland
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Stap 7 

Projectlocatie 
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Ligt het project in Leadergebied? 



29 - 11/28/2016 



30 - 11/28/2016 

Tips 

• Investerings vs dienstverleningsproject 

• Investeringsproject: totale projectkost = >50% investeringskosten 

 

• Koppeling met tabblad financiën, dus eerst dit blad invullen! 
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Stap 7 

Vergunningen 
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Stap 8 

Indicatoren 
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3 types indicatoren 

• Algemene indicatoren: werkgelegenheid – betrokken mensen – 
landbouwers 

 

• Gebiedseigen indicatoren 

 

• Zelf te verzinnen indicatoren 

 

! Denk hier goed over na: welke impact wil je realiseren met je 
project! 
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Stap 10 

Projectplanning 
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Stap 11 

Financiering 
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Tips 

• Kosten spreiden over verschillende jaren 



42 - 11/28/2016 

Stap 12 

samenvatting 
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Stap 13 

Indienen 
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Tips 

• Dien in voor de deadline voor indiening: 17/10 

 

• Enkel personen met tekenbevoegdheid kunnen indienen 

 

• Maximale grootte van een bijlage is 4MB 

 

• Valideer per tabblad 
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Na indiening 
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Aan de slag! 
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Vragen? 

Tinne Van Looy 

Miel Gilis 

Kristien Vanlommel 

 

platteland@provincieantwerpen
.be 
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Om u verder te inspireren! 
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Inspiratieworkshop rond lokale 
producten en subsidies 

 

• Wat? Workshop rond innovatie met verschillende 
innovatietechnieken, en toepassing naar projecten adhv GPS 
methode 

 

• Voor wie? Voor iedereen die op zoek is naar innovatieve 
toepassingen voor zijn lokale producten (ondernemers, 
gemeenten,…) of een project wil indienen rond lokale producten in 
1 van onze subsidiekanalen 

 

• Waar? Proefbedrijf Pluimveehouderij (Geel) 

 

• Wanneer? Vrijdag 14 oktober van 9:00h – 13:00h 
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Met dank! 


