
Oproepen i.k.v. 
relance 2021
Eiwitstrategie
Hergebruik restwater
Samenwerking en digitalisering



Afspraken

Graag: 
Microfoon uit
Camera uit

Deze sessie wordt opgenomen, door deel te nemen gaat u akkoord 
met deze opname

Q&A: vragen worden op het einde van de sessie behandeld maar 
chat kan al gebruikt worden



Agenda

Inleiding 

Projectoproepen in detail 
Realisatie eiwitstrategie
Hergebruik restwater
Samenwerking en digitalisering

Indiening projectvoorstel via E-loket

Vragen?



Kader: Beslissingen VR op 16/07/2021 i.k.v. 
Plan Vlaamse Veerkracht

Drie projectoproepen gelinkt aan Blue Deal goedgekeurd voor 
Departement LV

Totaalbudget: 18 mio €
Verdeling budgetten over maatregelen:

Maatregel Budget

Projectoproep ‘Realisatie eiwitstrategie’ 4 mio € 

Projectoproep 'Hergebruik restwater' 10 mio €

Projectoproep ‘Samenwerking en digitalisering’ 4 mio €



Drie projectoproepen

Je kan meerdere projecten indienen als hoofdaanvrager of als 
andere begunstigde

Deelnemen in meerdere projectvoorstellen
Hoofdbegunstigde zijn van meerdere projectvoorstellen
…

1 projectidee wordt ingediend bij 1 oproep – kies de oproep die 
best past i.f.v. het subsidiereglement (doel, evaluatiecriteria,…)



Projectoproep 
Eiwitten



Doelstelling

Eiwitaanbod in Vlaanderen verbreden en verduurzamen

Bijdragen aan (één of meerdere van) de doelstellingen van de 
Vlaamse eiwitstrategie
Zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie
1. duurzame diervoeders
2. duurzame dierlijke productie
3. meer plantaardige eiwitten
4. meer nieuwe eiwitten
5. meer productdiversiteit 
6. duurzame eiwitconsumptie



Samenwerkingsverband:
Wie kan een project indienen?

Essentieel: eiwitproducent/groep eiwitproducenten
+ verwerker EN/OF afnemer 

eiwitproducent = producent van product met > 15% eiwitgehalte

Optioneel: andere partner(s)
Andere partners agrovoedingsketen
Kennis- en onderzoeksinstellingen
Lokale of provinciale besturen
…



Budget:
Hoeveel steun kan mijn project krijgen?

Subsidiabele kosten
Personeelskosten, werkingskosten, externe prestaties 
Niet: overheadkosten en investeringskosten

Maximale steun per project
€ 240 000

Minimale steun per project
€ 60 000

Maximaal steunpercentage per project
80 %

Minimale eigen inbreng van 20%

Totaalbudget projectoproep
€ 4 000 000



Projectstart, duur en - einde

Projecten kunnen opgestart worden van zodra de subsidie werd 
goedgekeurd door de Vlaams minister van Economie, Innovatie, 
Werk, Sociale economie en Landbouw en moeten ten laatste 
afgerond zijn op 31/12/2025 

De projecten hebben een minimale duurtijd van één jaar en een 
maximale duurtijd van twee jaren

De projecten voor deze oproep 2021 lopen tussen 1 februari 2022 
en 30 juni 2024



Projectvoorstel
Identificatie van het project

naam van het project
Indiener = hoofdaanvrager

Elke begunstigde kan hoofdaanvrager zijn

Samenstelling en omschrijving project en projectteam
Omschrijf probleem, uitdaging of opportuniteit

Doelstellingen/subdoelstellingen
Verband doelstelling uit Vlaamse eiwitstrategie

Samenstelling van het samenwerkingsverband
Werkplan

Resultaten
KPI’s
Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen

Complementariteit
Verspreiding van resultaten
Financiering van het project



Beoordelingscriteria

Doelstelling van het project
de mate waarin één of meerdere doelstellingen m.b.t. de 
eiwitstrategie bereikt worden

Kwaliteit van het samenwerkingsverband

Kwaliteit van het werkplan en voorgestelde acties
onderbouwde aanpak, stappenplan, verwachte output (op basis van 
de opgenomen KPI’s en hun streefwaarden, realistische budgetten), 
haalbaarheid, compatibiliteit met de doelstellingen van de 
eiwitstrategie 

Duurzaamheid van het project
zowel economisch, ecologisch en gezondheid

Mate van complementariteit met lopende projecten

Mate van kennisdeling van de resultaten met de sector



Jurering

Score > 24 (van de 42 punten)

Een project dat ‘zeer zwak’ scoort (score 0) op minstens één van 
de criteria: doelstelling van het project,  samenstelling van het 
samenwerkingsverband,  kwaliteit van het werkplan, 
duurzaamheid van het project wordt niet weerhouden.

Indien onvoldoende projecten goedgekeurd => tweede oproep 
september 2022



Indicatieve tijdslijn

september 
2021

• Lancering 
oproep

Okt / Nov 
2021

• Indiening 
projectvoors
tel via e-
loket

15/12/2021

• Afsluiten 
indienperio
de

Januari 2022

• Jurering 
projectvoors
tel 

Febr 2022

• Bekendmaki
ng 
eindbeoord
eling

+6 maanden 
tot 1 jaar na 
start project 

• Tussentijdse 
rapportering

• Opvolging 
door 
begeleidings
groep

2 jaar na 
start project

• Eindrappor-
tering

• Controle 
bewijsstukk
en

• Uitbetaling • Afsluiten 
project



Contact

sectoradvies@lv.vlaanderen.be

Evelien Decuypere

Isabelle Magnus

mailto:sectoradvies@lv.vlaanderen.be


Projectoproep
Hergebruik Restwater



Doelstelling

Projecten die
alternatieve waterbronnen aanwenden in de land- en tuinbouw
duurzaam, circulair watergebruik stimuleren
druk op kwetsbare waterbronnen doen afnemen

Land- en tuinbouwsector weerbaarder maken tegen droogte en 
waterschaarste



Budget:
Hoeveel steun kan mijn project krijgen?

Maximale steun per project (*) 
€ 1 000 000

Minimale steun per project
€ 350 000

Totaalbudget projectoproep
€ 10 000 000

Maximaal steunpercentage per project (*) 
80 % 

Minimale eigen inbreng van 20%

Subsidiabele kosten 
Investeringskosten (min. 75% van totale projectsubsidie)
Omkaderingskosten (max. 25% van totale projectsubsidie)

personeelskosten, werkingskosten, externe prestaties… 

(*) indien mogelijk volgens geldende staatssteunverordening



Samenwerkingsverband:
Wie kan een project indienen?

Projecten worden ingediend door een samenwerkingsverband

Essentieel: Aanbieder(s) restwater + afnemers restwater 
Minimaal drie landbouwers betrokken als afnemer van restwater
Deze partners kunnen investeringskosten inbrengen

Investeringskosten bedragen min. 75% van totale subsidie

Optioneel: Ondersteunende partners
Proef- of praktijkcentra, agrobeheersorganisaties
Rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen
Studiebureaus, onderzoeksinstellingen
Lokale overheden
…

Deze partners kunnen enkel omkaderingskosten
Omkaderingskosten bedragen max. 25% van totale subsidie



Indiening

In twee fases
Fase I 

Template aanvraagformulier fase 1 downloaden via e-loket 
Beknopte aanvraag
Ten laatste indienen via e-loket op 15/12/2021

Januari 2022: initiatiefnemers pitchen projectvoorstel voor jury
Doel: nog geen beoordeling, wel begeleiding en bijsturing voorstel
Eerste check van toepassing zijnde staatssteunsverordening en het 
daaraan gekoppelde maximale steunpercentage

Kan afwijken van 80%

Fase II
Template aanvraagformulier fase 2 downloaden via e-loket 
Finaal projectvoorstel wordt ingediend via e-loket
Definitief projectvoorstel houdt rekening met verkregen feedback 
Ten laatste indienen via e-loket op 25/2/2022

Maart 2022: Eindjurering en bekendmaking resultaten



Beoordelingscriteria:
Waarop worden ingediende projecten beoordeeld?

Subsidiereglement bevat gewicht per criterium en beschrijving
Criterium 1: Doelstelling

de mate van hergebruik van restwater
de mate waarin oplossingen aangereikt worden tegen de droogte en 
waterschaarste

Criterium 2: De kwaliteit van het samenwerkingsverband
Criterium 3: De kwaliteit van het werkplan

onderbouwde aanpak, stappenplan, verwachte output – op basis van de 
opgenomen KPI’s en hun streefwaarden, haalbaarheid, compatibiliteit met 
de doelstellingen van het waterbeleid

Criterium 4: Kennisbenutting en complementariteit
complementariteit met bestaande initiatieven en kennisbenutting uit 
andere projecten

Criterium 5: Verspreiding van de resultaten
Criterium 6: Duurzaamheid en omgevingskwaliteit



Jurering

Score per criterium wordt opgeteld

Minimale score > 30 (van de 60 punten)

Een project dat ‘zeer zwak’ scoort (score 0) op bepaalde criteria 
wordt niet weerhouden.

doelstelling van het project,  
samenstelling van het samenwerkingsverband,  
kwaliteit van het werkplan, duurzaamheid van het project

Rangschikking projecten volgens score en finale selectie



Projectstart, duur en - einde

Projecten kunnen opgestart worden van zodra de subsidie werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering 

Projecten moeten ten  laatste afgerond zijn op 31/12/2025 



Uitbetaling

Één financieel begunstigde (= indiener)

Financieel begunstigde maakt de steun aan de juiste partner over
bepaald in de samenwerkingsovereenkomst

Maximaal 4 schijven
Max. 3 tussentijdse betalingen

Meer dan resp.  25, 50 ,75 % van de projectkosten zijn uitgevoerd
Maximaal één betalingsaanvraag per jaar

Eindafrekening
Uitbetaling eindsaldo



Indicatieve tijdslijn

september 2021

•Lancering 
oproep

Oktober / 
November 2021

•Indiening 
projectvoorstel 
via e-loket

15/12/2021

•Afsluiten eerste 
indienperiode 

•Indiening eerste 
beknopt 
projectvoorstel

Januari 2022

•Pitch 
projectvoorstel 
voor jury

•Feedback en 
begeleiding 

25 Februari 2022

•Afsluiten 
tweede 
indienperiode

•Indiening 
definitief 
projectvoorstel

Maart 2022

•Finale jurering 
projectvoorstel

•Bekendmaking 
eindbeoordeling 

Max. 1 per 
kalenderjaar

•Tusentijdse
rapportering & 
tussentijdse 
betaalaanvraag

31 December 2025

•Einde 
projectperiode

•Eind-
rapportering

•Saldo 
betaalaanvraag

Voorjaar 2026

•Controle 
bewijsstukken

•Financiële 
afhandeling

•Slotbetaling

Investering 
operationeel

•Tot minstens 5 
jaar na de 
uitbetaling 
slotbetaling



Projectoproep
Samenwerking en Digitalisering



Doelstelling

Versnelling in de digitale transformaties van land- en 
tuinbouwbedrijven door samenwerking
Verhogen van de veerkracht van het individuele bedrijf en een 
leefbaar landbouwinkomen
vergroten van de marktgerichtheid, het vergroten van de 
marktmacht en/of het verbeteren van de positie van de land- of 
tuinbouwer in de waardeketen
Oplossingen door en/of voor land- en tuinbouwers inzake 
klimaatverandering en duurzame energie
Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, bodem, 
lucht)
Sluiten van kringlopen
Bescherming van de biodiversiteit
Versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van 
habitats en landschappen



Doelstelling

Financiering via BLUE DEAL middelen uit relancebudget
Dus link met BLUE DEAL (oplossingen voor droogte/waterschaarste 
en wateroverlast) is essentieel !



Thema

Oplossingen voor water- en droogteproblematiek, 
klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van 
natuurlijke hulpbronnen

Digitale transformatie met het oog op het verhogen van 
veerkracht en ondernemerschap van bedrijven met aandacht voor 
water en droogteproblematiek



Samenwerkingsverband:
Partners

Essentieel: 
Land- of tuinbouwers

Optioneel: 
andere actoren in de keten
Onderzoeksinstellingen
Belangenorganisaties
Technologieleveranciers
Adviesdiensten
Andere (dienstverlenende) bedrijven
Lokale of provinciale besturen



Samenwerkingsverband:
wie kan een project indienen?

Samenwerkingsverband bij voorkeur geformaliseerd in een 
vennootschap
Samenwerkingsovereenkomst
Bestaand of nieuw samenwerkingsverband

Indien samenwerkingsverband niet ovv. vennootschap, dan 
landbouwer als indiener

voorbeelden
Producentenorganisatie
Brancheorganisatie
Andere samenwerkingsvorm



Budget:
Hoeveel steun kan mijn project krijgen?

Subsidiabele kosten(*) 
Personeelskosten, werkingskosten, externe prestaties
investeringskosten 

Maximale steun per project (*)
€ 240 000

Minimale steun per project
Géén minimum

Maximaal steunpercentage per project (*)
80 % voor personeelskosten, werkingskosten en externe prestaties
40% voor investeringskosten 

Totaalbudget projectoproep
€ 4 000 000

(*) indien mogelijk volgens geldende staatssteunregels



Beoordelingscriteria

Inhoudelijk doel
Relevant, duidelijk, draagt bij aan doelstellingen projectoproep & BLUE DEAL

De kwaliteit van het samenwerkingsverband
Betrokkenheid van landbouwers, goede mix van competenties, actieve 
betrokkenheid en duidelijke rol van de partners

De kwaliteit van het ingediende project
Kwaliteit van het werkplan

Kwalitatief en  samenhangend werkplan, acties sluiten aan bij de 
doelstellingen en zijn haalbaar, realistisch en relevant, duidelijke timing, 
verwachte output obv. opgenomen KPI’s en streefwaarden

Sterkte van het financieringsplan
Voorgestelde budgetten zijn in realistisch, verantwoord enin detail 
uitgewerkt en zijn in verhouding tot de beoogde resultaten

Duurzaamheid

De mate van kennisdeling van de resultaten met de sector



Evaluatie

Een project dat ‘zeer zwak’ scoort (score 0) op minstens één van 
de criteria wordt niet weerhouden

Eindquotering > 20 (op totaal van 38)

Kennisgeving via individueel MB aan de indiener



Projectduur

Projecten kunnen opgestart worden van zodra de subsidie werd 
goedgekeurd door de Vlaams minister van Economie, Innovatie, 
Werk, Sociale economie en Landbouw

Projecten ten  laatste afgerond op 31/12/2025

Eindbetalingsaanvraag binnen de 3 maanden na einddatum project



Uitbetaling

Één financieel begunstigde (= indiener)

Financieel begunstigde maakt de steun aan de juiste partner over
bepaald in de samenwerkingsovereenkomst

Maximaal 4 schijven
3 tussentijdse betalingen

Meer dan resp.  25, 50 , 75 % van de projectkosten zijn uitgevoerd
EN
Steunbedrag van de tussentijdse betaling is minimaal 25 000 euro
Maximaal één betalingsaanvraag per jaar

Eindafrekening
Na afsluitende studiedag waarin alle projectresultaten worden voorgesteld.



Indicatieve tijdslijn

oktober 2021

•Lancering 
oproep

Oktober / 
November 2021

•Indiening 
projectvoorstel 
via e-loket

15/12/2021

•Afsluiten 
indienperiode

Januari 2022

•Jurering 
projectvoorstel 

Februari 2022

•Bekendmaking 
eindbeoordeling

Max. 1 per kalenderjaar

•Tussentijdse 
rapportering & 
tussentijdse 
betaalaanvraag

Einde projectperiode

•Eindrapportering & 
saldo betaalaanvraag

Afsluitende studiedag

•Bekendmaking 
resultaten

Slotbetaling Investeringen aanwezig 
en operationeel  

•Tot minstens 5 jaar na 
de uitbetaling 
slotbetaling



Hoe begin je eraan?

Zoek het best passende steuninstrumenten/maatregel
Check de ontvankelijkheids- voorwaarden
Check je eigen financiële bijdrage (want je krijgt maar een deel van 
de steun)
Verzamel per beoordelingscriterium feiten en cijfers 
Schrijf dan pas aanvraag 
Dien tijdig in

Feedback mogelijk nadat project niet weerhouden werd (ikv. evt. 
volgende oproep)



Indiening projectvoorstel 
via e-loket



Indienen van projectvoorstel via e-loket

Via e-loket

STAP 1: Registreer uw onderneming
Uiterlijk 1/12/2021 (twee weken voor uiterste indiendatum)

STAP 2: Selecteer de tegel Projectsubsidies

STAP 3: Selecteer de tegel van de oproep
Download aanvraagformulier
Download samenwerkingsovereenkomst

Help pagina
Handleiding

https://www.landbouwvlaanderen.be/eLoket/Domain.Eloket.Portaal.Wui/
https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/projectsubsidies/projecten-relance-2021
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/handleiding_help_e-loket_projecten_relance_wt.pdf


Vragen?
www.vlaanderen.be/landbouw/relance

Raadpleging subsidiereglementen en handleidingen

sectoradvies@lv.vlaanderen.be
Evelien Decuypere
Isabelle Magnus

hergebruikrestwater@lv.vlaanderen.be
Tine Bommarez

oproepsamenwerking@lv.vlaanderen.be
Thomas Lauwers

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/plan-vlaamse-veerkracht-richt-zich-ook-landbouwsector
mailto:sectoradvies@lv.vlaanderen.be
mailto:hergebruikrestwater@lv.vlaanderen.be
mailto:oproepsamenwerking@lv.vlaanderen.be
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