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Artikel 1 – Definities 

Onder innovatieve projecten wordt verstaan:  

Innovatieve projecten zijn vernieuwende ideeën, nieuwe of verbeterde 

producten, processen of diensten die de land- en tuinbouwsector kunnen 

versterken en optimaliseren. Het uitvoeren van een pilootinstallatie of 

demoproject komt ook in aanmerking als het kadert binnen de 

beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen en als het project 

aansluit binnen het thema dat de deputatie jaarlijks bepaalt. 

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 aan lokale besturen, vzw’s, 

feitelijke verenigingen en coöperatieve verenigingen in de Provincie Oost-

Vlaanderen voor de uitvoering van innovatieve projecten in de land- en 

tuinbouw. 

De deputatie beslist jaarlijks over het thema waarbinnen er subsidies kunnen 

aangevraagd worden. Het gekozen thema is te vinden op de website van de 

Provincie Oost-Vlaanderen of op te vragen via landbouw@oost-vlaanderen.be.  

De regels en voorwaarden voor het toekennen van een subsidie worden 

hieronder vermeld. 

Rechtstreekse inkomenssteun is uitgesloten. 

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende criteria 

zijn voldaan: 

1° de subsidie kan aangevraagd worden door een: 

a) lokaal bestuur;  

b) vzw’s;  
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c) feitelijke vereniging; 

d) coöperatieve vereniging; 

2° de zetel en/of de activiteiten van de aanvrager moet zich bevinden 

op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

De aanvraag voor een subsidie moet ten minste één maand vóór de aanvang 

van het project via het aanvraagformulier worden ingediend bij de deputatie 

van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Dienst Landbouw en Platteland, 

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of via landbouw@oost-vlaanderen.be. 

Het dossier voor het aanvragen van een subsidie moet minstens volgende 

stukken bevatten: 

1° een motivering van de aanvraag van de subsidie; 

2° een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten;  

3° naam, adres, telefoon, GSM, en mailadres van de contactpersoon 

van de vereniging; 

4° een raming van de kosten waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd; 

5° een stuk dat aangeeft uit welke andere financieringsbronnen er 

wordt geput, een engagementsverklaring van deze andere financiers en een 

beschrijving van de subsidie die aan de Provincie Oost-Vlaanderen wordt 

gevraagd. 

Artikel 5 – Subsidiëringscriteria 

Om in aanmerking te komen moet de aanvraag voor een subsidie voldoen aan 

volgende criteria: 

1° het project moet bijdragen aan de uitvoering van de 

beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen en aansluiten 

bij het thema dat gekozen is door de deputatie;  

2° het project heeft niet tot doel winst te maken; 

3° het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

Artikel 6 – Beslissingsprocedure 

De aanvragen voor een subsidie worden voorgelegd aan de deputatie, die 

beslist op basis van de aanvraag en subsidiëringscriteria zoals omschreven in 

artikel 3 en 5 en dit maximum 4 weken na indiening. 
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Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

De aanvragen voor een subsidie worden afgehandeld in volgorde van indiening 

en tot uitputting van het krediet. De datum van indiening bepaalt de volgorde. 

Het project heeft een maximale looptijd van 18 maanden te rekenen vanaf de 

beslissing van de deputatie. Uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van het 

project dienen de nodige verantwoordingsstukken ingediend te worden, zijnde 

het projectverslag en een financieel verslag. 

De subsidie kan maximaal 65% van het begroot project bedragen. De 

vereniging 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 2.500 EUR 

en maximum 25.000 EUR . Er wordt een voorschot van 70% uitbetaald. Het 

saldo van 30% wordt uitbetaald na het voorleggen van de vereiste 

verantwoordingsstukken. 

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. 

Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie 

De aanvrager verbindt zich ertoe om het logo van de Provincie Oost-

Vlaanderen op herkenbare wijze te vermelden en aan te brengen op alle 

communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project. Het 

provinciebestuur ontvangt een uitnodiging voor elke activiteit in het kader van 

dit project. 

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 
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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 

§1. Dit reglement treedt in werking op 29 april 2020. 

§2. Met ingang van voornoemde datum wordt het reglement van 10 

maart 2004 met betrekking tot het toekennen van subsidies voor proefprojecten 

in de sector land- en tuinbouw opgeheven  

Met ingang van voornoemde datum wordt het reglement van 10 maart 2004 

met betrekking tot subsidies voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling in 

de sector land- en tuinbouw opgeheven.  

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de lopende dossiers, tot hun sluiting 

en afhandeling, verder behandeld volgens:  

 het reglement van 10 maart 2004 met betrekking tot het 

toekennen van subsidies voor proefprojecten in de sector land- 

en tuinbouw en  

 het reglement van 10 maart 2004 met betrekking tot subsidies 

voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling in de sector 

land- en tuinbouw. 

 
 
 

 


