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Wellicht is er subsidie voor uw idee!

 € 2.000.000 beschikbaar (50 % EU bijdrage)

 Subsidie min € 40.000 max € 300.000 subsidie 

 Subsidiepercentage is maximaal 60%

 Voorwaarden POP3 (verordening/openstelling)

 Indienen van 4 december 2017 t/m 15 maart 2018.

 Volgende deadline: donderdag 15 maart 2018



Wie zijn bij deze subsidie betrokken?

• Lokale Actiegroep (LAG) Midden – en Noord 
Zeeland

• Provincie Zeeland

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl)



Waarom RVO.nl?

• Betaalorgaan van Europese landbouwsubsidies 

• Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is 
het derde Europese subsidieprogramma voor het 
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de 
agrarische sector in Nederland en loopt van 2014 
tot en met 2020.

• Leader valt onder POP3

• Subsidie wordt verstrekt door de provincie.

• Formele beoordeling/subsidie voorwaarden (EU-
conformiteit) en betaling door RVO.nl.



Van idee naar subsidie(aanvraag)!

beoordelen 
begroting, subsidie 

berekenen 

Beoordelen 
projectplan

Toetsen voorwaarden 
regeling



Van idee naar projectplan + begroting

- Heldere projectdoelstelling

- Beschrijving projectactiviteiten. Tijdspad (start-
en einddatum) met meetbare resultaten

- Beschrijf communicatie/publiciteit naar de sector

- Beschrijving (onderbouwing) selectiecriteria van 
de regeling

- Zie format projectplan op website van provincie

- Begroting + toelichting



Beoordeling van projecten door de LAG

• Beoordeling projecten op inhoudelijke gronden, 

• Door LAG

• Gerangschikt op basis van de aansluiting bij de 
selectiecriteria van de regeling (zie Lokale 
Ontwikkelings Strategie (LOS) + 
openstellingsbesluit)

• Alleen informatie die geen invloed heeft op de 
rangschikking wordt opgevraagd (formele eisen 
aanvraag). 



Rangschikking door LAG: selectiecriteria

• Bijdrage aan de doelen  van de LOS (max 3 punten)

• Mate waarin project past binnen LEADER (max 12 
punten)

• Mate waarin project haalbaar is vanuit 
organisatorisch en financieel oogpunt (max 6 
punten)

• Mate van efficiency en doelmatigheid van het 
project (max 12 punten).

• Let op minimaal 20 punten vereist! 



Subsidieaanvraag indienen

• Subsidie POP3 aanvragen via mijn.RVO.nl 

- Voordat u begint (z.s.m.!!)

> e-Herkenning (EH2+): www.eherkenning.nl

> TAN codes: https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-
en-machtigen

• Formats staan op: www.zeeland.nl (POP3)

• Aanvraag en bijlagen (Via mijn.rvo.nl invullen)

- Projectplan (+ begroting en toelichting op begroting)

- Evt Samenwerkingsovereenkomst (Samenwerkingsverband)

- Offertes

• Bijlagen als pdf uploaden bij uw zaak

• Time-out na 20 minuten; regelmatig opslaan!

http://www.zeeland.nl/


Tenderprocedure bij POP3

Leader (uitvoering projecten)

Voorbereiding
beoordelingsperiode 22 weken

‘Week 0” (15 maart)
Sluiting tender

LAG (beoordeling)

Wettelijke
termijn (22 wk)

Week 8-18: 
Vragen over o.a. begroting

indientermijn

Week 1-3 
ontvankelijk
heidstoets



Aandachtspunten + tips (1)

• Neem goed de stukken door die horen bij de 
openstelling

- Het openstellingsbesluit

- De uitvoeringsregeling POP3 Zeeland

- Format projectplan

- Format samenwerkingsovereenkomst

- Handboek voor aanvragers



Aandachtspunten + tips (2)

Zorg dat de aanvraag volledig is – voorzien 
van de verplichte bijlagen (projectplan, 
begroting, toelichting op de begroting, 
offertes, samenwerkingsovereenkomst (indien 
de aanvrager een samenwerkingsverband is)

Zorg dat de begroting aansluit bij de kosten 
die worden gevraagd in de digitale aanvraag.
Kosten moeten duidelijk zijn. Geen onvoorzien.



Aandachtspunten + tips (3)

Aantonen van de redelijkheid van kosten:
- Noodzakelijk voor het project
- Marktconform, bij voorkeur 3 offertes
- Geen overspecificatie

Voorbereidingskosten: (aantoonbare) kosten 
ten behoeve van het projectplan.

Start/opdrachtverstrekking uitvoering: na 
indienen aanvraag



Aandachtspunten + tips (4):

Enkele subsidiabele kosten uitgelicht:
- Bijdragen in natura
- Personeelskosten

Staatssteun 

Co-financiering (gebundeld betalen)

Deelbetaling (fakturen/betaalbewijzen)



Subsidie verleend en dan?

Verlenings-
aanvraag

Verlenings-
besluit

Voortgangs-
rapportage/ 
betaalverzoek

Voortgangs-
rapportage / 
betaalverzoek

Voortgangs-
rapportage / 
betaalverzoek Vaststellings-

aanvraag

Controle
ter plaatse

Audit

Besluit 
betaalverzoek

Besluit 
betaalverzoek

Besluit 
betaalverzoek

Mijlpaal / 
Begin- of 
einddatum

Vaststellings-
besluit

t= 0 m t= 36 m



Vragen?

Contactgegevens RVO:
Loket RVO telefoonnummer: 088 042 42 42
Internet: https://mijn.rvo.nl
Mailadres: pop3subsidies@rvo.nl

mailto:pop3subsidies@rvo.nl

