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1 SITUERING 

1.1 WAT? 

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de 
Vlaamse provincies financieren samen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). 

Iemand die subsidies krijgt in het kader van PDPO III moet mogelijk een aantal 
communicatievoorschriften naleven. 

 

1.2 WIE? 

Begunstigden die investeringssteun krijgen van meer dan 50.000 EUR, moeten de 
communicatieverplichting naleven en in dit kader een informatieposter of een informatiebord  ophangen 
of plaatsen.  

Al het voorlichtings- en communicatiemateriaal over PDPO III-maatregelen of –projecten moet een 
minimum aantal gegevens vermelden. 

 

2 VERPLICHTINGEN 

2.1 INVESTERINGSTEUN – AGROVOEDINGSTEUN – INNOVATIESTEUN 

2.1.1 Verplichte communicatie 

Gedurende de actie, dus vanaf de start van de werken of de aankoop van een investering tot op het 
moment van de betaling van de steun, moeten de betrokken begunstigden een bord (min. A4-formaat) 
of een poster (min. A3-formaat) op een voor het publiek duidelijk zichtbare plek plaatsen.  

Deze moeten minstens de volgende informatie bevatten: 

- een korte beschrijving van het project of de concrete actie; 

- de vermelding “met steun van ELFPO”; 
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- het logo van de Vlaamse overheid, de Europese vlag en de ELFPO-slogan: “Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 

Bij het indienen van de betalingsaanvraag moet de begunstigde een foto opladen in zijn dossier op het 
e-loket om aan te tonen dat hij aan deze voorwaarde voldoet. 

Posters zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij de provinciale buitendiensten. 

2.1.2 Optionele communicatie 

Alle begunstigden (ook diegene die minder dan 50.000 euro steun ontvangen) moeten onbeperkt in de 
tijd bij alle voorlichtings- en communicatieacties over het project of de investering waarvoor ze steun 
hebben ontvangen, het volgende vermelden: 

- het logo van de Vlaamse overheid;  

- de Europese vlag;  

- de ELFPO-slogan: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in 
zijn platteland”. 

 

2.2 OVERNAMESTEUN 

2.2.1 Verplichte communicatie 

Omdat overnamesteun niet gelinkt is aan een investering en het praktisch dan ook niet mogelijk is om 
een geschikte plaats te vinden voor een informatiebord, vervalt deze communicatieverplichting in dat 
geval. 
 

2.2.2 Optionele communicatie 
Indien er door de begunstigden digitaal wordt gecommuniceerd over de overnamesteun, moet deze 
communicatie het logo van de Vlaamse overheid, de Europese vlag en de ELFPO-slogan: “Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” vermelden. 

 

3 SANCTIES BIJ NIET-NALEVING 

3.1 VERPLICHTE COMMUNICATIE 

Indien bij het bezoek ter plaatse of tijdens de 5%-controle wordt vastgesteld dat niet (meer) aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, worden volgende sanctiepercentages toegepast: 

- er is een plaquette/affiche maar ze voldoet niet aan de voorwaarden: 4% van de steun 

- er is geen plaquette/affiche: 8% van de steun 
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3.2 OPTIONELE COMMUNICATIE 

Indien bij een controle wordt vastgesteld dat communicaties over het project of de investering niet de 
verplichte logo’s/slogan vermelden en deze niet zijn toegevoegd/aangepast binnen de 3 maanden na de 
vaststelling, worden volgende sanctiepercentages toegepast:  

- indien minder dan 30% van de communicatie-acties niet voldoen: 0,25% van de steun 

- indien tussen de 30 en de 90% van de communicatie-acties niet voldoen: 0,5% van de steun 

- indien meer dan 90% van de communicatie-acties niet voldoen: 1% van de steun 

 

 

Disclaimer  
Het Vlaamse Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaamse Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen. 
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