OPROEP januari 2013
Tot indiening van projecten in het kader van het Europese LEADER-programma
Plaatselijke groep LEADER Vlaamse Ardennen
D E VOLLEDIGE OPROEP , HANDLEIDING , PROJECTFICHE EN BEOORDELINGSCRITERIA ZIJN RAADPLEEGBAAR OP
WWW . LEADERVLAAMSEARDENNEN . BE .
Projecten binnen deze oproep kunnen starten op 01/07/2013 en lopen tot ten laatste 30/06/2015.
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1. WAT ZIJN LEADER- PROJECTEN ?
LEADER wil plattelandsactoren laten nadenken over het potentieel van hun gebied. LEADER wil
dit
doen via
een financiële
steun
aan
vernieuwende
plattelandsprojecten.
De leden van de plaatselijke groep (PG) hebben samen een lokale ontwikkelingsstrategie voor het
gebied opgesteld en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De doelstellingen die in de
lokale ontwikkelingsstrategie zijn opgenomen kaderen binnen de algemene doelstelling
‘verbeteren van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie’.
Studies en onderzoek, tenzij gekoppeld aan een concrete uitvoering, komen niet in
aanmerking voor subsidie.
De PG besliste om met het LEADER-programma te kiezen voor de volgende vijf maatregelen,
waarbinnen projecten kunnen worden ingediend:

1. B EVORDERING VAN TOERISTISCHE ACTIVITEITEN
2. B ASISVOORZIENINGEN VOOR PLATTELANDSECONOMIE EN – BEVOLKING
3. D ORPSKERNVERNIEUWING EN - ONTWIKKELING
4. I NSTANDHOUDING EN OPWAARDERING VAN LANDELIJK ERFGOED
5. I NTERMEDIAIRE

DIENSTVERLENING ( VERSTERKEN VAN RURAAL ONDERNEMERSCHAP

EN VAN LOKALE IDENTITEIT )

Meer informatie over de inhoudelijke invulling van bovenstaande maatregelen vindt u op
www.leadervlaamseardennen.be.

2. C OMBINATIE OPEN EN GERICHTE OPROEP
De oproep voor 2013 betreft een open en gerichte oproep. Met ‘open’ wordt bedoeld dat alle
projecten die binnen bovenstaande maatregelen vallen, kunnen worden ingediend, evenwel zal
voorkeur worden gegeven aan bepaalde thema’s waardoor het ook een ‘gerichte’ oproep is.
Open oproep:
U kan een project indienen binnen de maatregelen zoals hierboven aangehaald. Bijkomende
voorwaarde voor projecten ondermaatregel 3 DORPSKERNVERNIEUWING EN -ONTWIKKELING is
dat de projecten ook moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:
-

Advies Provinciale Kwaliteitskamer dient opgenomen te worden in de projectfiche
Participatieproces dient deel uit te maken van het project.

Gerichte oproep:
Voor deze laatste oproep kiest de Plaatselijke groep ervoor voorkeur te geven aan enkele
specifieke acties uit het Lokale Ontwikkelingsstrategie (kortweg LOS). Hieronder worden deze
acties opgesomd.
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Binnen maatregel 1: Bevorderen van toeristische activiteiten
actie 2: nieuwe toeristische activiteiten met de nadruk op innovatieve samenwerkingsverbanden
Binnen maatregel 2: Basisvoorzieningen voor de economie en bevolking
actie 5: georganiseerde verkoop van lokale producten (in korte ketens)
Binnen maatregel 5: Intermediaire dienstverlening
actie 14 : communicatie en promotie van de Vlaamse Ardennen
Het project houdt rekening met de 5 essentiële LEADER-kenmerken: innovatief, duurzaam,
samenwerking, communicatie en passend binnen de lokale en bovenlokale beleidskaders.

3. WAAR KAN EEN LEADER- PROJECT UITGEVOERD WORDEN ?
Plattelandsprojecten worden uitgevoerd binnen het afgebakend LEADER-gebied van de Vlaamse
Ardennen.(zie ook http://www.leadervlaamseardennen.be/downloads/kaart.pdf)
Het gebied LEADER Vlaamse Ardennen omvat deelgemeenten uit 18 gemeenten. Het gebied is
575 km² groot en telt 121.781 inwoners.
Concreet gaat het om de volgende 18 gemeenten en deelgemeenten:
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Leadergebied Vlaamse Ardennen
Gemeente

BRAKEL

Deelgemeente

Elst

Gemeente

HERZELE

Etikhove

Gemeente
WORTEGEMPETEGEM

Deelgemeente

Elsegem

Maarke-Kerkem

Moregem

Michelbeke

Sint-Lievens-Esse

Nukerke

Ooike

Nederbrakel

Steenhuize-Wijnhuize

Schorisse

Petegem-Aan-DeSchelde

Opbrakel

Woubrechtegem

Aspelare

Wortegem

HOREBEKE

NINOVE

Sint-Kornelis-Horebeke

Denderwindeke

Sint-Maria-Horebeke

Lieferinge

Kwaremont

Nederhasselt

Vlekkem

Ruien

Voorde

Grotenberge

Baaigem

Zulzeke

Balegem

Sint-Goriks-Oudenhove

Kruishoutem

Moortsele

Sint-Maria-Oudenhove

Grimminge

Nokere

Oosterzele

Velzeke-Ruddershove

Idegem

Wannegem-Lede

Scheldewindeke

Aaigem

Dikkelvenne
GERAARDSBERGEN

MAARKEDAL

Deelgemeente

Sint-Antelinks

Zegelsem

GAVERE

Ressegem

Gemeente

Everbeek

Parike

ERPE-MERE

Deelgemeente

Nieuwenhove

KLUISBERGEN

KRUISHOUTEM

LIERDE

Deftinge

OOSTERZEL
E

OUDENAARD
E

ZINGEM

Huise
Ouwegem

ZOTTEGEM

ZWALM

Erwetegem

Beerlegem

Heurne

Dikkele

Onkerzele

Hemelveerdegem

Mater

Hundelgem

Ophasselt

Sint-Maria-Lierde

Melden

Meilegem

Schendelbeke

Sint-Martens-Lierde

Mullem

Munkzwalm

SmeerebbeVloerzegem

Volkegem

NederzwalmHermelgem

Waarbeke

Welden

Paulatem

Bavegem

Roborst

Letterhoutem

Rozebeke

Vlierzele

Sint-Blasius-Boekel

Zonnegem

Sint-Denijs-Boekel

Zandbergen
Zarlardinge

SINTLIEVENSHOUTEM

Sint-Maria-Latem
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Voor projecten die een gebied bestrijken dat maar voor een deel in LEADER-gebied ligt of die voor
een specifieke doelgroep werken in bijvoorbeeld een volledige gemeente waarvan maar een deel in
het Leadergebied ligt, moet een verdeelsleutel toegekend worden. In dat geval wordt hetzelfde
projectdossier zowel binnen PDPO (bij de provincie) als bij LEADER (bij de PG) ingediend. De
verdeelsleutel moet duidelijk aangeven welk deel van de financiering men vraagt binnen LEADER en
welk deel van de financiering met vraagt binnen PDPO.
Hierbij is het niet zo dat een project dat in PDPO (As3) is goedgekeurd ook automatische in LEADER
wordt goedgekeurd of omgekeerd. De twee procedures lopen volledig los van elkaar.
Meer info hierover kan men bekomen bij het secretariaat of op de website.

4. WIE KAN EEN LEADER- PROJECT INDIENEN ?
Publiekrechterlijke rechtspersonen (vb gemeentebesturen), vzw's, vennootschappen met een VSOstatuut en feitelijke verenigingen kunnen optreden als projectpromotor (=begunstigde).
Wie niet tot deze groep behoort, kan steeds samenwerken met een entiteit die er wel tot behoort,
maar kan in geen geval facturen op eigen naam inbrengen voor cofinanciering. Voor cofinanciering
komen enkel facturen op naam van de promotor(en) in aanmerking. Indien meerdere partners tot de
groep van begunstigden behoren en allen facturen op eigen naam wensen in te dienen, moeten deze
een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, en worden ze co-promotoren genoemd. …

5. HOE, WAAR EN WANNEER LEADER- PROJECTEN INDIENEN ?
Een
projectidee
moet
digitaal
aangemeld
worden
op
een
standaard
(www.leadervlaamseardennen.be) ten laatste op 1 maart 2013 op het secretariaat van LEADER.

A4

Het voorstel zal afgetoetst worden door de PG. Indien het in idee in aanmerking komt voor het
verkrijgen van Leadersteun kan het, in nauw overleg met het Leadersecretariaat verder uitgewerkt
worden naar definitieve indiening op 26 april 2013.
Een idee dat niet ingediend werd op een A4 op 1 maart 2013 komt niet in aanmerking voor het
verkrijgen van steun.
Het indienen van een project gebeurt aan de hand van een volledig ingevulde projectfiche en excellbijlage (planning en financiering). Deze projectfiche is te krijgen op het Leadersecretariaat of te vinden
op de LEADER-website (http://www.leadervlaamseardennen.be/procedure.html)
Voorafgaand advies aan te bevelen:
Het is aan te bevelen dat een kandidaat-promotor zijn projectidee vooraf voorlegt aan de coördinator.
De coördinator zal het idee toetsen aan de krachtlijnen beschreven in de ontwikkelingsstrategie.
In het geval het gaat over projectideeën met potentie dan zal hij/zij:
- advies geven voor het uitwerken van het project en het invullen van de projectfiche, met
bijzondere aandacht voor de 5 essentiële LEADER-kenmerken;
- advies inwinnen bij de PG-leden en andere deskundigen om het project inhoudelijk beter te
kunnen inschatten en eventueel te verrijken;
- de promotor in contact brengen met mogelijke partners tot samenwerking.
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6. HOEVEEL SUBSIDIE KAN IK VERKRIJGEN ?
Minimum 35 % van de gemaakte kosten wordt door de promotor en/of zijn partners betaald. De
subsidie bedraagt bijgevolg 65% van de projectkost.
De eigen inbreng van de hoofdpromotor moet minimum 10% zijn van de totale projectkost.
Voor projecten betreffende de kwaliteitsvolle heraanleg van het openbare domein, renovatie,
inrichting, heraanleg van pleintjes en de aanpalende weginfrastructuur (ten behoeve van het verhogen
van de verkeersveiligheid), de harde investeringskosten kunnen gefinancierd worden aan max. 25%
cofinanciering met een plafond van 50.000€.

(100% Subsidie)

Max. 65%*

Europa 30%
Vlaanderen 35%
Provincie 35%

Eigen financiering promotor

Min. 10%

Anderen of promotor

Max. 25%

LEADER project

100% financiering
* geldt niet voor harde investeringen

7. WAT IS DE LOOPTIJD VAN EEN LEADER-PROJECT?
Men kan cofinanciering aanvragen voor de projecten tot en met 2013 en dan heeft de projectpromotor
nog tot en met 30 juni 2015 de tijd om het project uit te voeren. Uit het projectplan moet blijken dat het
project effectief realiseerbaar is binnen de gestelde termijnen en uitvoerbaar binnen de jaarlijks
vastgelegde budgetten. Ingediende en goedgekeurde projecten dienen te starten binnen een periode
van 3 maanden na de goedkeuring.

8. INDIENEN VAN KOSTENDOSSIERS
Voor de uitbetaling van de subsidie moet de projectpromotor op geregelde tijdstippen (15 januari en
15 juli) verantwoordingsstukken (facturen ed.) indienen bij het LEADER-secretariaat. De richtlijnen wat
betreft het declaratiedossier zullen aan de projectpromotoren overgemaakt worden bij goedkeuring
van
het
project.
Deze
richtlijnen
kunnen
ook
teruggevonden
worden
op
www.leadervlaamseardennen.be.
Indien de BTW niet recupereerbaar is, is de BTW toch subsidiabel, tenzij de promotor een
lokaal bestuur, overheidsbestuur is of publiekrechtelijke lichaam is. Indien de BTW
recupereerbaar is, moet enkel het bedrag zonder BTW worden ingevuld in de onderstaande
kostenposten. Bij een gemengd BTW-statuut moet de promotor meedelen welk BTWpercentage terugvorderbaar is.
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9. W AT DOET DE PROVINCIALE KWALITEITSKAMER ?
Indien het project bouw/renovatie en infrastructuurwerken behelst, moet het project
voorgelegd worden aan de kwaliteitskamer voordat het wordt ingediend.
De doelstelling van de provinciale kwaliteitskamer is het verhogen van ruimtelijke kwaliteit van bouwen infrastructuurwerken (gebouwen, marktdorpspleinen, ontmoetingsplaatsen, speelpleinen,
buurtpleinen, dorpshuizen, doortochten, …) op het platteland.
Indien het project reeds voor een andere kwaliteitskamer is voorgekomen zal dit aanzien worden als
een evenwaardig advies.
Meer info in verband met de procedure van de kwaliteitskamer:
Voorbereiding:
Het is belangrijk het Loket voor Landbouw en Platteland of een contactpersoon van de Provinciale
Kwaliteitskamer tijdig op de hoogte te brengen, praktisch gezien liefst verschillende maanden voor de
project indiening. Op die manier kan de Provinciale Kwaliteitskamer een versterkende bijdrage leveren
aan een kwalitatieve planningscontext. De Provinciale Kwaliteitskamer komt enkel op voorafgestelde
data samen. De projectpromotor én de ontwerper worden gevraagd om het project en ontwerp ter
bespreking voor te stellen. In voorbereiding tot de voorlegging van uw ontwerp of ontwerpideeën dient
een projectdefinitie en ontwerpvisie, mogelijks aangevuld met plannen en foto's, liefst digitaal, ter
beschikking gesteld te worden (3 weken vóór samenkomst van de Provinciale Kwaliteitskamer).
Resultaat?
De bevindingen en suggesties, door de deskundigen van de Provinciale Kwaliteitskamer, worden in
een advies overgemaakt aan de promotor en ontwerper, dwingende maatregelen worden niet
opgelegd. Door invulling te geven aan de verbreding en verdieping van de kwaliteitsaandacht in het
advies geeft uw project kwaliteitsuitstraling aan het platteland!
Meer info: luc.vande.ryse@oost-vlaanderen.be of caroline.ingelbert@oost-vlaanderen.be
tel. 09-267 86 75
*GRS: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, PRS: Provinciaal ruimtelijk structuurplan, RSV: Ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen, GNOP: Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
LEADER?
De PG streeft er naar om infrastructuurwerken voor te leggen op de kwaliteitskamer. Het advies zal
doorgegeven worden aan de PG en zal meegenomen worden bij de selectie.
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10. HOE WORDT OVER LEADER- PROJECTEN BESLIST ?
Indienen voorlopige projectaanvraag en eerste bespreking tegen 1 maart 2013
Op de indieningdatum (d.i.1 maart 2013), dient de promotor zijn aanmeldingsfiche in, al dan niet na
eerst advies ingewonnen te hebben bij de coördinator (zie hoger). De indieningdatum is bindend.
De PG controleert of het projectidee past binnen de ontwikkelingsstrategie van LEADER Vlaamse
Ardennen en of dit verder uitgewerkt mag worden naar een volwaardige projectfiche. Het
LEADER-secretariaat brengt de promotor hiervan op de hoogte.
Definitieve projectfiche op 26 april 2013
Definitieve indiening van het projectvoorstel voor selectie. Projecten die niet aangemeld zijn op
1 maart 2013 komen niet in aanmerking.
Na definitieve indiening beoordeelt de coördinator of het project ontvankelijk is aan de hand van de
ontvankelijkheidscriteria. Indien het niet ontvankelijk is, wordt het verder niet weerhouden in de
lopende oproep.
De projecten worden in 2 fasen goedgekeurd, dit om de kandidaatspromotoren de kans te geven
aanpassingen door te voeren.
Er is dan een eerste bespreking van het project in de lezersgroep.
De inhoudelijke bemerkingen en suggesties van de PG-leden kan de promotor verwerken in de
definitieve projectfiche. Deze eerste bespreking en advies houden geen goedkeuring in.
Tweede bespreking en beslissing door de Plaatselijke Groep
Indienen definitieve projectaanvraag en beslissing door de plaatselijke groep. De PG beoordeelt de
ingediende projecten inhoudelijk aan de hand van een beoordelingstabel. Er zal nagegaan worden of
deze in overeenstemming zijn met het gevoerde beleid.
* Meer informatie over de ontvankelijkheids- en selectiecriteria kan u steeds terugvinden op
http://www.leadervlaamseardennen.be/procedure.html

11. INFORMATIE EN VRAGEN
Roeland Cappon
LEADER-Coördinator Vlaamse Ardennen
Veemarkt 27
9600 Ronse
GSM: +32 498 601 408
roeland.cappon@leadervlaamseardennen.be / www.leadervlaamseardennen.be
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