
 

10. FINANCIERINGSPLAN 

10.1. Jaarlijkse Elfpo-bijdrage (EUR) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Artikel 59, lid 3, 
onder d), van 
Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 - Overige 
regio's 

40.855.562,00 40.937.665,00 41.021.386,00 41.106.756,00 41.193.912,00 41.281.269,00 41.362.331,00 287.758.881,00 

Artikel 59, lid 4, 
onder e), van 
Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 - Concrete 
acties die worden 
gefinancierd met 
financiële middelen die 
aan het Elfpo zijn 
overgedragen op grond 
van artikel 7, lid 2, en 
artikel 14, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 
1307/2013 

0,00 0,00 12.418.000,00 18.351.000,00 18.075.000,00 23.754.000,00 23.409.000,00 96.007.000,00 

Totaal 40.855.562,00 40.937.665,00 53.439.386,00 59.457.756,00 59.268.912,00 65.035.269,00 64.771.331,00 383.765.881,00 

Waarvan 
prestatiereserve 
(artikel 20 van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013) 

2.451.333,72 2.456.259,90 2.461.283,16 2.466.405,36 2.471.634,72 2.476.876,14 2.481.739,86 17.265.532,86 

Totaal indicatief bedrag van de steun die voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering is gepland 191.351.324,60 
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10.2. Enkelvoudige Elfpo-bijdrage voor alle maatregelen uitgesplitst naar regiocategorie als bedoeld in artikel 59, lid 3, van Verordening 
(EU) nr. 1305/2013 

Artikel waarin de maximale procentuele bijdrage wordt vastgesteld. Toepasselijke 
Elfpo-

bijdragepercentage 

Min. 
toepasselijk 

Elfpo-
bijdrage 

2014-2020 
(%) 

Max. 
toepasselijk 

Elfpo-
bijdrage 

2014-2020 
(%) 

Artikel 59, lid 3, onder d), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 - Overige regio's 50% 20% 53% 
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10.3. Uitsplitsing per maatregel of type actie met een specifieke procentuele bijdrage van Elfpo (in EUR totale periode 2014-2020) 

10.3.1. M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 

Unie 2014-
2020 (€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 5.875.000,00 
(2A) 

4.000.000,00 
(2B) 

2.500.000,00 
(P4) 

465.826,00 
(5B) 

Artikel 59, 100% 2.669.789,00 
lid 4, (2A) 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 

1.990.556,00 
(2B) 

nr. 1305/2013 1.345.958,00
- Concrete (P4)
acties die 
worden 535.524,00 
gefinancierd (5B) 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
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14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 19.382.653,00 
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10.3.2. M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 
Unie 

2014-2020 
(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 

Main 50% 953.000,00 
(2B) 

1.625.000,00 
(P4) 

3 - Overige 
regio's 

Artikel 59, 
lid 4, 

100% 742.567,00 
(2B) 

onder e), van 
Verordening 
(EU) 

855.437,00 
(P4) 

nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 4.176.004,00 
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10.3.3. M04: Investeringen in materiële activa (art. 17) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de Unie 
2014-2020 

(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 86.975.000,00 
(2A) 

5.500.000,00 
(3A) 

1.800.000,00 
(P4) 

20.600.000,00 
(5B) 

39.172.226,00 
(5D) 

Artikel 59, 100% 29.751.633,00 
lid 4, (2A) 
onder e), van 
Verordening 0,00 (3A) 
(EU) 0,00 (P4)
nr. 1305/2013 
- Concrete 7.075.943,00 
acties die (5B) 
worden 
gefinancierd 
met financiële 

13.788.261,00 
(5D) 

middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 

616 



Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 204.663.063,00 

Totale bijdrage van de Unie voorbehouden voor concrete acties die vallen binnen de werkingssfeer van artikel 59, lid 6, (EU) nr. 1305/2013 82.436.430,00 
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10.3.4. M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) 

Soorten regio's en Toepasselijke Toepasselijk Elfpo- Percentage van toepassing Percentage van toepassing Indicatief Elfpo-aandeel in Geplande 
extra toewijzingen Elfpo- bijdragepercentage op op financieringsinstrumenten totale 

bijdrage overeenkomstig financieringsinstrumenten financieringsinstrumenten 59(4)(d) 2014-2020 bijdrage 
2014-2020 artikel 59, lid 4, onder onder de (bedrage in EUR) van de 

(%) onder g), van verantwoordelijkheid van verantwoordelijkheid van Unie 2014-
Verordening (EU) de beheerautoriteit de beheerautoriteit 2020 (€) 

nr. 1305/2013, 59(4)(d) 2014-2020 (%) 59(4)(d) overeenkomstig 
2014-2020 (%) artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 

Main 50% 700.000,00 
(2A) 

16.496.644,00 
(2B) 

3 - Overige 
regio's 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 
Verordening 

100% 0,00 (2A) 

13.336.963,00 
(2B) 

(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 30.533.607,00 
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10.3.5. M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (art. 20) 

Soorten regio's en Toepasselijke Toepasselijk Elfpo- Percentage van toepassing Percentage van toepassing Indicatief Elfpo-aandeel in Geplande 
extra toewijzingen Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

bijdragepercentage 
overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

op 
financieringsinstrumenten 

onder 
verantwoordelijkheid van 

de beheerautoriteit 
59(4)(d) 2014-2020 (%) 

op 
financieringsinstrumenten 

onder de 
verantwoordelijkheid van 

de beheerautoriteit 
59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

financieringsinstrumenten 
59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

totale 
bijdrage 
van de 

Unie 2014-
2020 (€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 

Main 50% 9.035.000,00 
(P4) 

6.956.194,00 
(6B) 

3 - Overige 
regio's 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 

100% 0,00 (P4) 

0,00 (6B) 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 15.991.194,00 
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10.3.6. M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26) 

Soorten regio's en Toepasselijke Toepasselijk Elfpo- Percentage van toepassing Percentage van toepassing Indicatief Elfpo-aandeel in Geplande 
extra toewijzingen Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

bijdragepercentage 
overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

op 
financieringsinstrumenten 

onder 
verantwoordelijkheid van 

de beheerautoriteit 
59(4)(d) 2014-2020 (%) 

op 
financieringsinstrumenten 

onder de 
verantwoordelijkheid van 

de beheerautoriteit 
59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

financieringsinstrumenten 
59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

totale 
bijdrage 
van de 
Unie 

2014-2020 
(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 

Main 50% 444.462,00 
(P4) 

840.000,00 
(5E) 

3 - Overige 
regio's 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 

100% 0,00 (P4) 

0,00 (5E) 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 1.284.462,00 
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10.3.7. M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 
Unie 
2014-

2020 (€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 525.000,00 
(3A) 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

100% 0,00 (3A) 

Total 0,00 525.000,00 
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10.3.8. M10: Agromilieu (art. 28) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 

Unie 2014-
2020 (€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 

Main 50% 44.494.330,00 
(P4) 

11.431.259,00 
(5D) 

3 - Overige 
regio's 

Artikel 59, 
lid 4, 

100% 9.432.475,00 
(P4) 

onder e), van 
Verordening 
(EU) 

7.447.421,00 
(5D) 

nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

Total 0,00 72.805.485,00 

622 



 
 

 

 

 

 

10.3.9. M11: Biologische landbouw (art. 29) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 
Unie 

2014-2020 
(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 4.280.345,00 
(P4) 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

100% 1.043.631,00 
(P4) 

Total 0,00 5.323.976,00 
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10.3.10. M16: Samenwerking (art. 35) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 
Unie 

2014-2020 
(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 225.000,00 
(2A) 

150.000,00 
(P4) 

125.000,00 
(5B) 

4.000.000,00 
(6B) 

Artikel 59, 100% 385.721,00 
lid 4, (2A) 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 

457.148,00 
(P4) 

nr. 1305/2013 347.623,00
- Concrete (5B)
acties die 
worden 0,00 (6B) 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
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1307/2013 

Total 0,00 5.690.492,00 
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10.3.11. M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (art. 35, 
Verordening (EU) nr. 1303/2013) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 

Unie 2014-
2020 (€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 14.389.595,00 
(6B) 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

100% 4.800.350,00 
(6B) 

Total 0,00 19.189.945,00 

626 



 
 

 

 

 

 

10.3.12. M20: Technische bijstand lidstaten (art. 51-54) 

Soorten regio's en 
extra toewijzingen 

Toepasselijke 
Elfpo-

bijdrage 
2014-2020 

(%) 

Toepasselijk Elfpo-
bijdragepercentage 

overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, 

onder g), van 
Verordening (EU) 

nr. 1305/2013, 
2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) 2014-2020 (%) 

Percentage van toepassing 
op 

financieringsinstrumenten 
onder de 

verantwoordelijkheid van 
de beheerautoriteit 

59(4)(d) overeenkomstig 
artikel 59, lid 4, onder g), 

van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, 2014-2020 

(%) 

Indicatief Elfpo-aandeel in 
financieringsinstrumenten 

59(4)(d) 2014-2020 
(bedrage in EUR) 

Geplande 
totale 

bijdrage 
van de 
Unie 

2014-2020 
(€) 

Artikel 59, 
lid 3, 
onder d), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/201 
3 - Overige 
regio's 

Main 50% 4.200.000,00 

Artikel 59, 
lid 4, 
onder e), van 
Verordening 
(EU) 
nr. 1305/2013 
- Concrete 
acties die 
worden 
gefinancierd 
met financiële 
middelen die 
aan het Elfpo 
zijn 
overgedragen 
op grond van 
artikel 7, lid 
2, en artikel 
14, lid 1, van 
Verordening 
(EU) nr. 
1307/2013 

100% 0,00 

Total 0,00 4.200.000,00 
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10.4. Indicatieve uitsplitsing per maatregel voor ieder subprogramma 

Naam thematische subprogramma's Maatregel Geplande totale bijdrage van de Unie 2014-2020 (EUR) 
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