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Inspiratiesessie 
plattelandssubsidies
Algemene introductie
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Praktische afspraken

• Zet je camera uit
• Zet je microfoon uit
• Als je een vraag wil stellen:

• Steek dan je handje op

• Zet je micro aan als je het woord krijgt
• Is het een kleine vraag, stel ze dan via de chat

• NB! Deze sessie wordt opgenomen!
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Welkom door gedeputeerde 
voor plattelandsbeleid 
Kathleen Helsen
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www.provincieantwerpen.be/platteland
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Het plattelandsbeleid

Brede analyse van het Antwerpse platteland

Demografische analyse:
hoe verandert onze bevolking op het platteland?

Socio-economische analyse:
Hoe welvarend is het platteland en welke economische activiteiten 
worden op het platteland ontwikkeld?

Ecologische analyse:
Hoe verandert de natuurlijke omgeving en de open ruimte op het 
platteland?
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Dorpen Open ruimte Korte Keten

Plattelandsbeleid: 
inzetten op uitdagingen
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Het plattelandsbeleid: 
Wat we als provincie gaan doen (1)

• 1. Het leven in onze dorpen versterken door te werken aan 
de veerkracht van dorpen

Een Veerkrachtig dorp is 
een dorp waar de 
inwoners en het lokaal 
bestuur het vermogen 
hebben om de 
toekomstige uitdagingen 
aan te pakken
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Het plattelandsbeleid: 
Wat we als provincie gaan doen (2)

• 2. De open ruimte behouden, vergroten en verbeteren. 

• De open ruimte en het landschap centraal plaatsen in elke nieuwe 
ontwikkeling 

• Zuiniger omspringen met ruimte = anders bouwen
• De kwaliteit van de open ruimte verbeteren = gezonde leefomgeving

• Gezamenlijke visie
• Gebiedsgerichte aanpak
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Het plattelandsbeleid: 
Wat we als provincie gaan doen (3)

3. Korte keten / lokale landbouw ondersteunen

- De open ruimte als plaats voor lokale voedselvoorziening verder 
uitbouwen 

- De consumptie van lokale producten promoten

- De landbouw ondersteunen in de lokale voedselvoorziening en de 
korte keten
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Waar we jullie voor nodig hebben

• De verdere uitvoering van een dorpenbeleid

• Gebaseerd op een grondige analyse van het dorp en zijn uitdagingen

• Met participatie en betrokkenheid van burgers

• Verschillende uitdagingen kunnen aangepakt worden met aandacht voor 
wetenschappelijke onderbouwing

• Met bijzondere aandacht voor vereenzaming van mensen op het 
platteland

• Maar ook energie, anders wonen, digitalisering,
nieuwe vormen en plekken van ontmoeten, zorg,
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Projecten die de kwaliteit van de open ruimte 
verbeteren

Bijzondere focus op biodiversiteit, ontharding, trage verbindingen

Aandacht voor beleving van de open ruimte in evenwicht met 
landbouw en natuur

Samenwerking belangrijk

Projecten rond korte keten/lokale landbouw

Innovatie 

Duurzaamheid 
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Aandachtspunten voor een 
goed dossier

- Is gebaseerd op een grondige analyse van de situatie en speelt in op de 
noden en uitdagingen uit de beleidsnota en de dorpenvisienota’s

- Is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden of is een 
innovatief project waarvoor nog geen wetenschappelijke evidentie is

- Kadert in een globale aanpak van plattelandsontwikkeling, 
gebiedsgerichte werkingen

- Is duurzaam en krijgt een vervolg na afloop van subsidieproject

- Heeft niet alleen output maar ook impact op plattelandsontwikkeling 
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Wat we jullie te bieden hebben

Drie plattelandssubsidies: 

• LEADER
• OmgevingsKwaliteit
• Platteland Plus

> Samenwerking tussen Europa, Vlaanderen en de provincie

Budgetten 2021 en 2022:
• Provinciale bijdragen in de continuering: € 1.076.428
• Geraamd totaal budget: € 4.048.323
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Hoe we jullie kunnen helpen

• Communiceren en inspireren

• Adviseren op basis van het projectidee
• Expertenpanels
• Feedback op het projectidee o.a. juiste subsidiekanaal
• Potentiële versterkende samenwerkingen

• Informeren
• Infosessies
• Brochure PPOP
• Website: provincieantwerpen.be/platteland – leaderprovincieantwerpen.be 

– fb pagina: samenwerken op het platteland

• Contact
• Persoonlijk advies
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PDPO IV in de startblokken

• Continuering PDPO III (overgangsfase)

• PDPO IV met focus op LEADER

2021 - 2022

2021 – 2022: 
continuering PDPOIII 2023 - 2027

2023 - 2027
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Elkaar wat leren kennen



In welke hoedanigheid neem je deel 
aan deze sessie?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Wat betekent platteland voor jou?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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Met welk idee zitten jullie hier?
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Continuering = nieuwe thema’s
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Nieuw thema: DORPEN
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22/2: inspiratiesessie dorpen
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Nieuw thema: OPEN RUIMTE 
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23/2: inspiratiesessie open ruimte
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Nieuw thema: KORTE KETEN
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24/2: inspiratiesessie korte 
keten/lokale landbouw
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Pitch je projectidee!

Sessies zijn volzet
Neem contact op voor individuele afspraak!
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Verloop van de presentatie

• Van idee tot subsidiedossier
• Promotoren aan het woord (panelgesprek)
• De verschillende subsidiekanalen en hun mogelijkheden
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Van idee tot subsidiedossier
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1. Ik heb een idee!

Bel ons!
Tinne: 03 240 58 31
Miel: 014 25 97 62
Kim: 014 25 97 59

Of mail naar
platteland@provincieantwerpen.be
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2. Projectidee indienen 

• Via Google Form

Dat vind je hier:
Provincieantwerpen.be > 
subsidieloket > alle subsidies >
subsidies platteland > meer 
informatie

En hier:
leaderprovincieantwerpen.be > 
projecten > project indienen > 
stappenplan
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3. Advies KwaliteitsKamer

• KwaliteitsKamer = stedenbouwkundigen, architecten, experten 
duurzaam bouwen, toegankelijkheid, erfgoed, landschappelijke 
inpassing

• Enkel voor projecten die een impact hebben op de beeldkwaliteit

• Niet-bindend advies voor indiening

• Voorstellen op drie momenten:
• 20/5
• 22/6
• 27/9

• Inschrijven via platteland@provincieantwerpen.be
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4. Onze ondersteuning

• Bereikbaar per mail en telefoon

• Infosessie rond het plattelandsloket: 27 mei

• expertenpanels

• Na goedkeuring: 
infosessie rond declareren
+ intakegesprekjes
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5. Definitief indienen

Digitaal in het plattelandsloket: www.vlm.be

Deadlines
- OKW en Platteland+: 26 juli 2021 13:00h
- Deadline LEADER (onder voorbehoud): 16 augustus 2021
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6. Besluitvorming: OKW en P+

• Technische Werkgroep
• Project voorstellen: 2/9/2021
• Advisering project: 28 en 30/9/2021

• Provinciaal Management Comité: 21/10/21

• Deputatie + Vlaamse minister
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6. Besluitvorming: LEADER

• Technische screening door VLM + coördinatoren

• Inhoudelijk advies van de Plaatselijke Groep (PG)

• Goedkeuring door PG
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7. Na goedkeuring
• Declaraties

> Alles moet voorgefinancierd worden!

• Wet Op De Overheidsopdrachten

• Maximale totale projectkost: €1.000.000,-

• Communicatie-richtlijnen / verplichtingen
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5 minuten

PAUZE
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Panelgesprek

Promotoren aan het woord
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Promotoren aan het woord
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Vragen?
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Verschillende 
subsidiekanalen en hun 
mogelijkheden
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Plattelandssubsidies
PDPO - PPOP

LEADER Omgevings-
kwaliteit

Platteland 
Plus

Samen-
werking investeringen
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Europese verordening voor plattelandsontwikkeling 
(2014-2020):
- art.20: OKW door investeringen
- art.35: OKW door samenwerking
- art.42-45: LEADER

Vlaams ProgrammaDocument voor PlattelandsOntwikkeling
(2014 – 2020):
- OKW door investeringen
- OKW door samenwerking
- Platteland Plus
- LEADER

Provinciaal 
PlattelandsOntwikkelingPlan

Lokale Ontwikkelingsstrategieën
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Omgevingskwaliteit door 
investeringen
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Voor wie?
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Voor wat?

• Focus op leefbare dorpen investeringen
• enkel in echte plattelandsgemeenten
• na participatie en analyse
• breed bekijken (=> incl. armoede)

• Open ruimte
• agrarisch hergebruik 
• beleving open ruimte 
• sociale functies in leegstaande gebouwen op het platteland

• Streekidentiteit
• multifunctionele food hubs / voedsellandschappen



51 - 2/26/2021

Hoeveel?

Enkel
investeringen 

en externe 
prestaties

indienen

Enkel
investeringen 

en externe 
prestaties

indienen

Maximale 
projectkost

€200.000,-

Maximale 
projectkost

€200.000,-

Totaal budget
€787.000,-

(65% co-
financiering)

Totaal budget
€787.000,-

(65% co-
financiering)
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OmgevingsKwaliteit door 
samenwerking
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Voor wie?
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Voor wat?

• Dienstverleningsprojecten rond open ruimte
• link met landbouw
• gezonde leefomgeving
• klimaat
• beleving van de open ruimte

• Landbouwverbreding en korte keten

• Samenwerkingsprojecten rond armoede en erfgoed
gelinkt aan dorpen
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Hoeveel?

• <50% van totale projectkost?
= investeringskosten => dienstverleningsproject

• Samenwerking centraal: inhoudelijk en/of financieel

Totaal 
budget

€787.000,-

Totaal 
budget

€787.000,-

Maximale 
projectkost
€200.000

Maximale 
projectkost
€200.000

Maximaal 
65%

co-
financiering

Maximaal 
65%

co-
financiering
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Platteland Plus
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Voor wie?
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Voor wat?

• Realisaties in dorpen
• investeringsprojecten (in niet-plattelandsgemeenten)
• samenwerkingsprojecten (in niet-LEADER gemeenten)
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Hoeveel?

Maximaal
65%

co-financiering

Maximaal
65%

co-financiering

Maximale 
projectkost

€200.000,-

Maximale 
projectkost

€200.000,-

Totaal budget
€294.000,-
Totaal budget
€294.000,-
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LEADER
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Voor wie?
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Voor wat?

Verschillende thema's per LEADER-gebied

• MarkAante Kempen + (MAK+)
• Leefbare dorpen
• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
• Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

• Kempen Oost (KPO) + Kempen Zuid (KZU)
• Streekidentiteit
• Leefbare dorpen
• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
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Hoeveel?

Totaal budget
€728.000,-
Totaal budget
€728.000,-

Voor de drie 
LEADER-
gebieden 
samen

Voor de drie 
LEADER-
gebieden 
samen

Maximale 
cofinanciering 

van 
€100.000,-

Maximale 
cofinanciering 

van 
€100.000,-
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Vragen?
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Pitch je idee!

Pitchsessies volzet
Maak een individuele 
afspraak
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Hier zijn we bereikbaar

Bel ons!
Tinne: 03 240 58 31
Miel: 014 25 97 62
Kim: 014 25 97 59

Of mail naar
platteland@provincieantwerpen.be
of je LEADER-coordinator
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Google Form

Deadline indienen 
projectidee: 26/4
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Projectidee indienen in Google Form 

Dat vind je hier:

Provincieantwerpen.be
> subsidieloket > alle subsidies > subsidies platteland 
> meer informatie

En hier:

Leaderprovincieantwerpen.be
> projecten > project indienen > stappenplan


