Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III (herstelfonds) MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst en wordt
opgeladen op het plattelandsloket bij het project)

Naam project:
Promotor:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Soort cofinanciering ? PDPO III – Maatregel OKW - samenwerking
Ontvankelijkheidscriteria
Dossier is tijdig binnen (*)

OK
Wordt automatisch door
het E-loket gecontroleerd

*Moet enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelicht worden

Er is een samenwerkingsverband? Bij indiening is er een getekende intentieverklaring aanwezig
tussen de promotor en min 1 copromotor of min. 1 partner

☐

 Promotor – copromotor
 Promotor – partner

☐

Project past binnen één of meerdere Vlaamse thema’s van de maatregel OKW - SW.
•

1. Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers om toeristisch projecten rond
plattelandstoerisme te ontwikkelen/vermarkten

☐

•

2. Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren ihkv korte toeleveringsketens met
het oog op de oprichting en de ontwikkeling van korte toeleveringsketens en ondersteuning
van de opmaak en uitrol van lokale voedselstrategieën

☐

•

3. Gezamenlijke actie met het oog op de instandhouding van het landschap en
ondersteuning van samenwerkingsverbanden in het kader van (agro)biodiversiteit

☐

•

4. Diversificatie van landbouwactiviteiten

☐

•

5. Samenwerkingsprojecten rond armoede en het tegengaan van vereenzaming

☐

Toelichting /
opmerkingen

Ontvankelijkheidscriteria

OK

Promotor en copromotor(en) behoren tot de correcte begunstigden - statuten
 Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW.

☐

 Provinciale verzelfstandigde agentschappen

☐

 Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)

☐

 Stichtingen

☐



Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk

☐

 Publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van de Vlaamse Gemeenschap, het
Vlaamse Gewest en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest;

☐

 Voor thema 4 komen bovenstaande begunstigden in aanmerking en ook microondernemingen

☐

 Voor thema 1 : projecten in het kader van plattelandstoerisme kunnen enkel volgende
begunstigden in aanmerking komen:
micro-ondernemingen (geen natuurlijke personen)

☐

Voor koepelprojecten:
 Provincies

☐

 Of één van bovenstaande begunstigden

☐

Soort
• Dienstverleningsproject
Ja (investeringskost < 50% van de projectkost)
uitvoeringsgebied ligt in Vlaanderen (uitgezonderd binnen de
volgende grootsteden en centrumsteden: Antwerpen, Gent,
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☐

Toelichting /
opmerkingen

Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen,
Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.
Nee -> project is onontvankelijk.

Ontvankelijkheidscriteria
Project past binnen het provinciaal plattelandsbeleidsplan
De maximale projectkost van het totale project is lager dan 1.000.000 euro.
Project krijgt geen andere Europese subsidie. Dezelfde projectkost kan niet meerdere keren
gesubsidieerd worden.
Project is geen zuivere studie, dus incl. concrete realisatie.
Er is eigen inbreng (min. 15% komt van de promotor of copromotor) (er is voldoende duidelijkheid over

☐

OK
☐
☐

☐
☐

☐

de eigen inbreng)

Er is een financiële tabel aanwezig
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Wordt automatisch door
het plattelandsloket
gecontroleerd

Toelichting /
opmerkingen

Deel 2 : Belangrijke aandachtspunten (enkel voor de plattelandscoördinator en de beheersdienst en wordt opgeladen op het plattelandsloket bij het
project. De opmerkingen worden verder opgevolgd door de plattelandscoördinator)

Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling

OK

Vergunningen (de vergunningsaanvragen van de gekende vergunningen zijn

☐

☐

☐

☐

☐
Ja
☐

☐
Nee
☐

aangevraagd voor goedkeuring PMC)

Indiening:
• project werd door de correcte persoon ingediend in het
plattelandsloket of heeft de machtiging daarvoor gekregen
en opgeladen in het plattelandsloket.
• Zijn er min. 2 profielen gekoppeld in het plattelandsloket
aan het project die kunnen tekenen?
Staatssteun: Is er een vermoeden van staatssteun volgens de ter
beschikking gestelde info?

NOK

NVT

Toelichting / opmerkingen

☐

Indien JA/OK, toelichten waarom.

Vervolgproject: Is dit project een vervolgproject?
→ Een vervolgproject kan pas starten als het eerste project is
afgelopen.

Ja
☐

Nee
☐

Indien ja, mag het project maar starten na
beëindigen van het voorgaande project.

Bestaat het project uit reguliere werking?

Ja
☐

Nee
☐

Indien ja, mag het project niet goedgekeurd
worden.

☐

☐

Max. 65% subsidie

Indien ja, mag het hier niet ingediend worden.
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☐

☐

☐

☐

Belangrijke aandachtspunten voor de
beoordeling

OK

NOK

NVT

Indien wel: omschrijf hier welke die ontbreken:

Ontbreken er nog samenwerkingsovereenkomsten met
copromotoren of engagementsverklaringen met partners?
De aangevraagde kosten zijn subsidiabel en de kosten zijn
voldoende in detail uitgewerkt.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

De samenwerking geeft een meerwaarde aan het project. (de
samenwerking is niet louter om te voldoen aan de
ontvankelijkheidscriteria)

☒

☐

Indicatoren:
• Zijn de indicatoren realistisch ingeschat?
• Zijn de indicatoren meet- en controleerbaar?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Indien er inkomsten zijn, werd de berekening van de inkomsten
toegevoegd? Werd er een businessplan toegevoegd?
Project draagt bij aan de Europese horizontale thema’s
• Werkgelegenheid
• Klimaat
•
Armoede

Korte toeleveringsketen:
• Max. één intermediair tussen landbouwer en consument
Lokale markten:
•

Productie en afzet binnen een straal van 50 km.

De indicator omtrent landbouwbedrijven moet verplicht ingevuld
worden bij projecten rond korte toeleveringsketens en lokale
markten.
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Toelichting / opmerkingen

Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling
Thema: samenwerkingsprojecten rond armoede
• Structurele verankering van de projecten is hierbij belangrijk.
Projecten rond armoede kunnen geen tijdelijke, losstaande
initiatieven zijn. Armoede is namelijk een netwerk van sociale
uitsluitingen op verschillende levensdomeinen waardoor
projecten ook dwarsverbanden leggen met andere lokale
actoren, organisaties en bestaande netwerken uit verschillende
domeinen.
Pakt het project een gevolg van de Covid-19 crisis aan?

OK

☐

☐
Bijkomende opmerkingen / aandachtspunten
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NOK

☐

NVT

☐

☐

Toelichting / opmerkingen

