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Artikel 1 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  

1° initiatief: een afgebakend geheel van activiteiten die in de tijd begrensd is en 
qua opzet, inhoud en omvang de reguliere activiteiten van de aanvrager 
aanvult en/of versterkt. 

2° platteland: de gehele provincie Oost-Vlaanderen, excl. de centrumsteden 
Gent, Aalst en Sint-Niklaas.  

3° plattelandsinitiatief: een initiatief dat wordt uitgevoerd op het platteland. 

4° integrale ontwikkeling: het komen tot een afstemming van verschillende 
relevante functies (waaronder wonen, werken, recreëren, mobiliteit,…) en de 
belangen (publiek en privaat), leidend tot een totaaloplossing voor het 
betreffende (deel)gebied. De 'beste' totaaloplossing is die oplossing waarin 
voor elke belanghebbende de verhouding tussen potentiële meerwaarde en 
gevraagde investering is geoptimaliseerd. Actief burgerschap en participatie; 
een sterke samenhang van de gemeenschap (sociale cohesie); bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting (sociale inclusie); een kwalitatieve, comfortabele 
en toegankelijke openbare ruimte; een gezonde en veilige leefomgeving; 
kwalitatieve lokale (openbare) dienstverlening en voorzieningen; een vitale 
economie die zorgt voor (herverdelende) welvaart zijn kenmerken van de 
totaaloplossing. 

Artikel 2 – Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost- 
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement kan de deputatie subsidies toekennen in de provincie Oost-
Vlaanderen voor de uitvoering van plattelandsinitiatieven met aandacht voor 
integrale ontwikkeling. 

De deputatie bepaalt jaarlijks de modaliteiten van de oproep. Dit omvat: 

− het thema of de actielijst waarvoor subsidies kunnen aangevraagd worden; 

− de begunstigde; 

− het actiegebied waar projecten kunnen worden uitgevoerd; 
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− een gedetailleerd overzicht van subsidiabele kosten; 

− de maximale looptijd van de plattelandsinitiatieven; 

− het maximale bedrag van de subsidie; 

− de uiterste datum van indiening. 

De modaliteiten zijn te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen 
of op te vragen via platteland@oost-vlaanderen.be. 

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende 
cumulatieve criteria zijn voldaan: 

1° de subsidie kan aangevraagd worden door: 

a) gemeentebesturen of hun verzelfstandigde agentschappen; 

b) OCMW's of hun verzelfstandigde agentschappen; 

c) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 
rechtspersoonlijkheid; 

d) stichtingen; 

e) verenigingen zonder winstoogmerk; 

2° het project moet plaatsvinden op het grondgebied van één of meerdere 
gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen; de centrumsteden Gent, Aalst 
en Sint-Niklaas worden uitgesloten. 

Het actiegebied waar plattelandsinitiatieven kunnen worden uitgevoerd en de 
types begunstigden kunnen verengd worden door de deputatie bij het bepalen 
van de modaliteiten van de oproep zoals bepaald in artikel 2. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

De aanvraag van de projectsubsidie wordt enkel digitaal ingediend via 
platteland@oost-vlaanderen.be. Er wordt enkel gebruik gemaakt van het 
daartoe bestemde aanvraagformulier.  

Zoals bepaald in artikel 2 bepaalt de deputatie jaarlijks de uiterste datum van 
indiening. De ontvangstdatum van de e-mail geldt als bewijs van de datum van 
indiening. Laattijdig ingediende aanvragen worden door de deputatie als 
onontvankelijk afgewezen.  

Het digitaal dossier van de aanvraag moet (minstens) volgende stukken 
bevatten:  

1° het aanvraagformulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 
persoon die tekenbevoegdheid heeft gekregen;  

mailto:platteland@oost-vlaanderen.be
mailto:platteland@oost-vlaanderen.be


 p. 3/6 

./... 

2° een raming van de kosten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

Ten laatste 2 weken na de indiening van de aanvraag wordt de aanvrager van 
de subsidie meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. Eventueel moet 
de aanvrager van de subsidie op verzoek alle bijkomende informatie 
verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen, noodzakelijk voor de 
beoordeling van zijn aanvraag. De deputatie wijst de aanvraag af als 
onontvankelijk indien de aanvrager van de subsidie niet binnen de maand 
passend gevolg geeft aan dit verzoek.  

Het plattelandsinitiatief mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een 
beslissing heeft genomen over de aanvraag. Het plattelandsinitiatief moet ten 
laatste 6 maanden na de uitbetaling van de 1ste schijf zoals omschreven in 
artikel 7, 2de lid, 1° worden opgestart, zo niet moet deze 1ste schijf worden 
terugbetaald. 

Artikel 5 – Subsidiecriteria  

Bij de beoordeling van de aanvragen voor toekenning van de subsidie worden 
volgende criteria gehanteerd: 

1° de bijdrage aan de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, in het bijzonder de beleidsdoelstelling ‘Een plattelandsbeleid 
voeren als hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland’; 

2° het aansluiten bij het thema of actielijst dat gekozen is door de deputatie; 

3° de verwachte resultaten op korte en lange termijn en het nastreven van een 
duurzaam effect; 

4° het draagvlak van het plattelandsinitiatief (aandacht voor betrokkenheid 
verschillende doelgroepen en stakeholders); 

5° de meerwaarde van het bedoelde plattelandsinitiatief (verhouding tussen 
gevraagd subsidiebedrag en het voorgestelde initiatief); 

6° de mate van aandacht voor integrale ontwikkeling. 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 

De dienst Landbouw & Platteland bereidt een advies voor op basis van de 
aanvraag- en subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3 en artikel 5 en 
formuleert een voorstel met betrekking tot het bedrag van de subsidies aan de 
deputatie. 

De deputatie beslist over de aanvraag van de subsidie op basis van het advies 
binnen 2 maand na ontvangst van de aanvraag. 
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Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

De subsidie kan maximaal 65% van het begroot initiatief bedragen. De 
aanvrager brengt de overige 35% van de middelen zelf aan én met een 
minimum eigen inbreng van 15%. 

De deputatie kent aan de aanvrager een subsidie toe van minimum 5.000 EUR 
en maximum 50.000 EUR. Volgens artikel 2 bepaalt de deputatie jaarlijks de 
modaliteiten van de oproep waardoor de maximale bedrag van de subsidie 
lager kan zijn. De subsidieaanvrager heeft maximaal recht op één subsidie per 
oproep.  

Het toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald in twee schijven: 

1° Een eerste schijf van 80% van het toegekende subsidiebedrag (voorschot) 
wordt aan de aanvrager uitbetaald bij de toekenning van de subsidie;  

2° de tweede schijf van 20% van het toegekende subsidiebedrag (saldo) wordt 
uitbetaald binnen de 2 maanden na het voorleggen van de vereiste 
verantwoordingsstukken, dit overeenkomstig artikel 8, 4°.  

Voor initiatieven die inkomsten genereren wordt het subsidiebedrag bepaald 
nadat de inkomsten zijn afgetrokken van de uitgaven.  

Bij een vaste indieningsdatum wordt bij ontoereikend krediet voorrang gegeven 
aan de aanvragen die beter worden beoordeeld. Indien er bij een oproep geen  
vaste indieningsdatum is bepaald, worden de aanvragen voor een subsidie 
afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. De 
datum van indiening bepaalt de volgorde. 

Bij de afrekening van het project worden enkel de bewijsstukken van de kosten 
die door de deputatie aangenomen werden voor subsidiëring, aanvaard.  

Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd 
met een andere subsidie van een verschillende overheid, maar er kan geen 
cumul zijn met een subsidie reeds verleend door de Provincie Oost-
Vlaanderen. Het cumul van de subsidies mag niet meer dan 100% bedragen 
van de projectkost. 

De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun. 

Kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring:  

1° loonkosten van personeel op basis van loonfiche en tijdsregistratie; 

2° erelonen derden op basis van factuur; 

3° investeringskosten op basis van factuur; 

4° werkingskosten op basis van factuur. 
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De kosten die in aanmerking komen kunnen meer omschreven en/of beperkt 
worden door de deputatie bij de bepaling van de modaliteiten van de oproep 
zoals in artikel 2 bepaald. 

Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidiëring:  

1° uitgaven waarvan de raming niet in verhouding staat tot het beoogde 
project; 

2° btw-uitgaven indien deze aftrekbaar zijn; 

3° alle kosten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het 
plattelandsinitiatief zoals voorgesteld in de aanvraag.  

Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe:  

1° de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd 
toegekend; 

2° de samenwerking met en/of het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op 
herkenbare wijze te vermelden en/of aan te brengen op alle communicatie 
(persbericht, toespraken, publicaties, documenten, website, vlaggen,…) die 
wordt gevoerd met betrekking tot het gesubsidieerde plattelandsinitiatief; 

3° de Provincie Oost-Vlaanderen een uitnodiging te sturen bij elk 
communicatiemoment. Bij een plechtige inhuldiging of een voorstelling van de 
resultaten van het gesubsidieerde plattelandsinitiatief wordt de bevoegde 
gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen uitgenodigd en wordt een 
kopie van de uitnodiging bezorgd aan de dienst Landbouw en Platteland via 
platteland@oost-vlaanderen.be; 

4° uiterlijk binnen de twee maanden na de voltooiing van het 
plattelandsinitiatief de volgende gegevens aan het provinciebestuur te 
bezorgen: 

− een volledig, overzichtelijk en gedetailleerd financieel verslag van het 
plattelandsinitiatief; 

− de verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen, loonfiches met 
tijdsregistratie, …)  van de opgesomde inkomsten en uitgaven; 

− een bondig verslag/evaluatie van het plattelandsinitiatief; 

− beeldmateriaal van het gesubsidieerde plattelandsinitiatief en van alle 
communicatie waarop duidelijk zichtbaar is dat aan de 
communicatievereisten zoals vermeld in artikel 8, 2° is voldaan; 

− indien relevant: jaarlijks de balans en de resultatenrekening bezorgen 
volgens de bepalingen in het Reglement van 12 oktober 2015 met 
betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van 
toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies 
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Artikel 9 – Controle en sancties 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de 
subsidies te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 
2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending 
van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement 
bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en 
een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle 
minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet 
correct werd nageleefd, kan de deputatie, onverminderd het vorige lid, de 
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan 
aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Artikel 10 – Betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement. 

Artikel 11 – Slotbepalingen 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021. 

 


