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10 tips en tricks voor een 
goed plattelandsproject
Wouter Bertier en Tinne Van Looy
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Overzicht

• Brede kader van de plattelandssubsidies (10 min.)

• 10 tips en tricks (45 min.)

• Waar kan ik terecht per provincie – deadlines – lopende oproepen 
(10 min.)

• Andere subsidies (10 min.)

• Wat brengt de toekomst? (5 min.)
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https://www.youtube.com/watch?v=W2t5mu0G2Hk
https://www.youtube.com/watch?v=W2t5mu0G2Hk
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Brede kader
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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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Plattelandssubsidies
PDPO - PPOP

LEADER
Omgevings-

kwaliteit
Platteland 

Plus

Samen-
werking

investeringen
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Omgevingskwaliteit investeringen

• Beleving op het platteland met kansen voor streekidentiteit

• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

• Aandacht voor kwetsbare groepen

• Leefbare dorpen

• Functioneel wegennet
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Omgevingskwaliteit samenwerking

• Proefprojecten rond milieu, klimaat, armoede, 
landbouwgerelateerde sociale economie, toeristische projecten met 
landbouwlink

• Samenwerking kleinschalige marktdeelnemers ontwikkeling en 
vermarkting toeristische diensten

• Horizontale en verticale samenwerking in de keten

• Klimaatmitigatie en adaptatie

• Duurzame levering biomassa

• Diversificatie landbouw naar gezondheidszorg, sociale integratie, 
CSA’s, educatie

• Samenwerkingsprojecten rond erfgoed of armoede
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Platteland Plus

• Variabele invulling per provincie

• Vaak complementair aan OKW en LEADER



10 - 2/10/2022

LEADER
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LEADER: uitgangspunten

• Innovatie

• Samenwerking

• Gebiedsgericht

• Van onderuit/bottom-up

• Multisectoraal en geïntegreerd

• Netwerk
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LEADER: thema’s

• Armoede en kwetsbaarheid

• Bodem- en waterbeheer

• Landbouw- en natuureducatie

• Leefbare dorpen

• Streekidentiteit

• Kennisoverdracht en innovatie in land- tuin- en bosbouw

• Startende en jonge rurale ondernemers

• Streekidentiteit

• Vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte

• …
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Tips en tricks voor een goed 
subsidiedossier
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1. Bezint eer ge begint…een subsidie 
is niet altijd een walk in the park.
• Informeer je

• Vraag info – volg webinars – neem suggesties mee

• Neem van bij de start contact met het secretariaat of de contactpersoon 
van de subsidie

• Bepaal voor jezelf/je organisatie waarom de subsidie belangrijk is

• De centen (!max. 65% cofinanciering)

• De leerervaring: opbouw netwerk – nuttige tips en tricks die je in de 
projectbeoordeling krijgt - eerste stap naar grotere Europese potten

• Het hefboomeffect

• Afhankelijk van de subsidielijn ga je er best wat tijd in moeten 
investeren – is het dat waard – kan je die tijd vrij maken

• Laat je ook hierin adviseren

• Sta open voor suggesties om je project aan te passen/bij te schaven, 
maar verlies je zelf daar niet in
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1. Bezint eer ge begint.

• Een plattelandsproject vraagt veel administratie

• Wet op de overheidsopdrachten

• 2 keer per jaar declareren

• Communicatie-richtlijnen

• Je moet alles ook zelf prefinancieren

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM9fS43cjkAhXHC-wKHc0HCxcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.westtoer.be/nl/doen/brouckmolenwandelroute&psig=AOvVaw1_Y1EghMwir5GKdFmq7w3i&ust=1568289931670311
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM9fS43cjkAhXHC-wKHc0HCxcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.westtoer.be/nl/doen/brouckmolenwandelroute&psig=AOvVaw1_Y1EghMwir5GKdFmq7w3i&ust=1568289931670311
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2. Platteland = samenwerken

• Over het muurtje kijken. Niet alleen vanuit de eigen sector kijken

• Nieuwe partnerschappen aangaan

• Samen een idee uitwerken dat de gemeenschap ten goede komt
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3. Baseer je dossier op 
wetenschappelijke info.
• Vertrek vanuit een concrete probleemstelling.

• Check of dit een breder lokaal, provinciaal, Vlaams, internationaal 
probleem is.

• Zijn er al elders oplossingen: welke en hoe, hoe is jouw project daar 
aanvullend op, verschillend, …

• Onderbouw je probleemstelling met facts and figures.

• Hoe duidelijker de probleemstelling is, hoe gemakkelijker je een 
oplossing via acties in je project kan formuleren. Meteen is de rode 
draad doorheen je project helder en gemakkelijk uit te leggen aan 
de groep die jouw project beoordeelt.
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4. Hoe concreter hoe beter

• Nobel om aan een groter doel te werken, maar vertaal het concreet

• Zuiver studiewerk is niet subsidiabel

• Zoek pilots, en benader die al voor je aan de slag gaat, incorporeer 
die waar mogelijk in je dossier

• Acties zijn veel concreter dan doelstellingen. Een jury snapt heel 
snel de doelstellingen en wil weten hoe je dit concreet aanpakt. 
Wie nodig je uit? Hoe doe je dit? Wat met achterblijvers die zich 
niet spontaan inschrijven? Hoe communiceer je over wat je doet?

• Lees andere dossiers (die vroeger werden goedgekeurd). Daarin 
kan je een bepaalde structuur zien, de manier van formuleren, …
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4. Hoe concreter hoe beter

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8lK_128jkAhUDjqQKHTpPA5QQjRx6BAgBEAQ&url=https://ruraalnetwerk.be/land-inzicht/provincie-west-vlaanderen&psig=AOvVaw0Hd_e_lzrWrRpg89X_VFhE&ust=1568289507545263
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8lK_128jkAhUDjqQKHTpPA5QQjRx6BAgBEAQ&url=https://ruraalnetwerk.be/land-inzicht/provincie-west-vlaanderen&psig=AOvVaw0Hd_e_lzrWrRpg89X_VFhE&ust=1568289507545263
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixws3S3cjkAhVS46QKHQLFDGUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.whh.be/index.php/component/phocagallery/category/15-2006?Itemid%3D12&psig=AOvVaw3ocrQe3j5qGR2XVzd4emyS&ust=1568289989350463
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixws3S3cjkAhVS46QKHQLFDGUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.whh.be/index.php/component/phocagallery/category/15-2006?Itemid%3D12&psig=AOvVaw3ocrQe3j5qGR2XVzd4emyS&ust=1568289989350463
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5. Zet in op kennisdeling en 
communicatie.
• Zorg dat de andere LEADER-gemeenten of gemeenten in de regio 

er ook van kunnen leren

• Plaatsbezoeken, opendeur

• Officiële opening

• Publicatie (artikels, fotoreportage, pers uitnodigen, …)

• Betrekken van bovenlokale partner voor kennisdeling

• Filmpjes

• Sociale media

• Kennis delen met gelijkaardige organisaties (overlegtafels, lerende 
netwerken, intervisie, …)
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6. Zorg voor participatie.

• Betrekken van brede bevolking, zeker in dorpenprojecten 
belangrijk

• Maar denk hier op voorhand goed over na: wie betrekken/binnen welk 
kader/waarover/op welke manier….

• Trek eventueel professionele participatie-partner in het project.

• Denk ook na of je de participatie in je dossier of erbuiten wil.
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7. Begin op tijd.

• Deadlines en oproepen zijn ruim op tijd gekend.

• Plattelandsloket is onverbiddelijk.

• Door er op tijd aan te beginnen, kan je ook alle adviezen maximaal 
meenemen.

• Laat je dossier nalezen door iemand anders.
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8. Verplaats je in het hoofd van de 
jury.
• Kijk eerst naar wat er in het reglement staat. Op basis van welke 

criteria zal de jury oordelen? Staan deze woorden in jouw dossier? 
Bijvoorbeeld duurzaamheid, samenwerking, innovatie, …

• Een jury leest veel gelijkaardige dossiers (bijvoorbeeld oproep 
volkstuinen, zorgzame buurten, …). Hoe zorg je voor een goed 
gevoel over jouw project? 

• De jury weet niet waar jouw dorp ligt en ook niet welke groep jullie 
zijn. Beschrijf dus kort waar het dorp gesitueerd is en wie jullie 
precies zijn (probeer hierbij vertrouwen te winnen dat jullie een 
solide partner zijn met veel expertise die het project goed zullen 
uitvoeren).

• Zorg voor iets unieks in je dossier. 
Bijvoorbeeld: Koken voor kotstudenten in een dossier Volkstuinen. 
Bijvoorbeeld concept ‘meeneembankjes’ uit Duitsland.
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8. Verplaats je in het hoofd van de 
jury.
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9. Denk goed na over het budget.

• Subsidies zijn niet mooi! Meestal wordt ook een eigen bijdrage 
verwacht.

• Subsidies laten soms lang op zich wachten. Kan ik de periode 
tussen het betalen van de volledige factuur (100%) tot aan de 
storting van de subsidie aan met mijn organisatie?

• Wat is een realistisch budget? Veel projecten schatten de kost te 
laag in en merken bij uitvoering dat alles meer kost dan voorzien 
maar het goedgekeurde subsidiebedrag staat vast en verhoogt niet 
meer. Probeer je kosten goed te detailleren. Anders krijgt de jury 
misschien het gevoel dat je een te hoog bedrag voor bepaalde 
kosten aanrekent.
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10. Waar vind ik alle info over 
subsidies?

• Dit is een supergroot probleem want dit staat nergens opgelijst. 

• Zie nieuwsbrief Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen.

• Zorg voor goede contacten met het gemeentebestuur.

• Website van Koning Boudewijnstichting af en toe checken.

• Hoe kan je weten welke subsidies van toepassing zijn op lopende 
projecten?

• Algemene info over dorpen:

• Bijvoorbeeld dorpennieuwsbrief West-Vlaanderen

https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=4124
https://kbs-frb.be/nl
https://www.west-vlaanderen.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-dorpen
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ediksmuide.be/nieuws/wp-content/uploads/2019/06/Huifkar-Diksmuide-2019.jpg&imgrefurl=http://www.ediksmuide.be/nieuws/nieuws/diksmuidse-huifkar-krijgt-15-000-euro-steun/&docid=X7ydTrMBgPfwBM&tbnid=_Mui0Td8gpPq9M:&vet=10ahUKEwjF0fLq3cjkAhWrw4sKHQo-DiwQMwhcKBUwFQ..i&w=810&h=296&itg=1&safe=active&bih=1002&biw=2000&q=huifkar diksmuide&ved=0ahUKEwjF0fLq3cjkAhWrw4sKHQo-DiwQMwhcKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ediksmuide.be/nieuws/wp-content/uploads/2019/06/Huifkar-Diksmuide-2019.jpg&imgrefurl=http://www.ediksmuide.be/nieuws/nieuws/diksmuidse-huifkar-krijgt-15-000-euro-steun/&docid=X7ydTrMBgPfwBM&tbnid=_Mui0Td8gpPq9M:&vet=10ahUKEwjF0fLq3cjkAhWrw4sKHQo-DiwQMwhcKBUwFQ..i&w=810&h=296&itg=1&safe=active&bih=1002&biw=2000&q=huifkar diksmuide&ved=0ahUKEwjF0fLq3cjkAhWrw4sKHQo-DiwQMwhcKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Provincie-specifieke info en 
algemeen stappenplan
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1. Ik heb een idee!

Bel of mail ons!
- Contactgegevens per 
provincie: zie word-doc
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2. Projectidee indienen 

• WVL en VLBR werken niet 
met een projectidee

• In Limburg geen oproep meer

• Deadline projectidee

• ANT: 28/3

• OVL: 15/4
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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
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4. Onze ondersteuning

• Bereikbaar per mail en telefoon

• Infosessie rond het plattelandsloket

• Expertenpanels

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

Digitaal in het plattelandsloket: www.vlm.be

! WVL OKW en P+ 7/3/22

! WVL LEADER 1/4/22

! VLBR net voor zomervakantie 22

! OVL OKW en P+: 1/7/22

! ANT 19/7/22

http://www.vlm.be/
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6. Besluitvorming: OKW en P+

• Technische Werkgroep

• Provinciaal Management Comité

• 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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Andere interessante 
subsidielijnen
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Provinciale subsidies

Bijvoorbeeld

• Antwerpen: dorpspunten – realisaties volgend uit Veerkrachtige 
Dorpen-trajecten – subsidiekorf landbouw – herbestemming kerken

• West-Vlaanderen: erfgoedsubsidies – toeristische impulsen –
natuur op school – landschapsfonds

• Oost-Vlaanderen: bijvoorbeeld Streekmotor 23
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Vlaamse subsidies

Bijvoorbeeld:

• Schoolomgeving

• Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio):

• Natuur in je buurt: niet simpel voor bewonersgroepen

• Blue deal (water): niet voor bewonersgroepen

https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank
https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt
https://www.vmm.be/water/blue-deal
https://www.vmm.be/water/blue-deal
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Europese microprojecten

• Enkel in grensregio’s

• Niet in alle Europese programma’s

• 100% financiering

• Max. 7500 euro per partner (30.000 euro in totaal)

• Bijvoorbeeld Flandres TV
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Koning Boudewijnstichting

Heel veel oproepen. Bijvoorbeeld:

• Buurten op den Buiten: 5000 euro steun voor je buurt of dorp met 
landelijk karakter

• Een Hart voor Limburg: maatschappelijk kwetsbare kinderen

• Streekmotor 23 / Een hart voor Scheldevallei / Een hart voor Waas

• Nike Community Impact Fund België: sportclubs met kwetsbare 
jongeren

• Hoogveld Fonds milieubesparende, duurzame ingrepen
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Oproepen VLM

• Volkstuinen

• Buurten op den Buiten

• Ruimte voor voedsel (enkel Brussel): niet voor bewonersgroepen

• Landschapsparken: niet voor bewonersgroepen
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Diverse financieringsbronnen

• Serviceclubs

• Nationale loterij

• Cera Foundation

• Stichting Koningin Paola: integratie van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren

• Prins Filip Fonds: uitwisseling tussen gemeenschappen in België 
(vooral scholen)

• Ecover Fonds voor de Toekomst

• Matexi-award (voor de buurt)

• Buurtbudget in sommige gemeenten

• Fonds Baillet Latour: uitdagingen van de maatschappij van morgen 
aan te gaan op vijf actieterreinen: gezondheid, opvoeding, cultuur, 
milieu en Olympische sport. 

• Gemeente voor de toekomst: www.gemeentevoordetoekomst.be



43 - 2/10/2022

Diverse financieringsbronnen
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Diverse financieringsbronnen
• Gemeente voor de toekomst: www.gemeentevoordetoekomst.be
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Diverse financieringsbronnen

• Vinci Fonds: thema’s: toegang tot arbeidsmarkt en samenleven 
(burgerschap van jongeren, integratie geïsoleerde mensen, 
huisvesting voor achtergestelde groepen): financiële steun + 
medewerkers komen meehelpen.

• Crowdfunding: opletten voor percentage dat betaald moet 
worden

• Sociaal verantwoord ondernemen / Maatschappelijk engagement
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En de toekomst?
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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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Contactgegevens
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Tinne Van Looy

Tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be

Tel.03 240 58 31

www.provincieantwerpen.be/platteland

wouter.bertier@west-vlaanderen.be

Tel. 0499 56 59 87

Wouter Bertier

mailto:Tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be
mailto:wouter.bertier@west-vlaanderen.be

