Er worden geen voorschotten gegeven bij de niet-GBCS-maatregelen. Enkel voor M19 ‘werking Plaatselijke
Groepen (LEADER)’ kan met voorschotten gewerkt worden, na afspraken hieromtrent met de beheerdienst.
Voor de GBCS-maatregelen kunnen wel voorschotten betaald worden, conform art. 75 van de Verordening
(EU) nr. 1306/2013.

Kaart: Plattelandsgebied PDPOIII

-

Geen mogelijkheid tot subsidie in dit gebied (groot stedelijk en reg ionaal stedelijke gebieden)
Mogelijkheden tot investerings- en dienstverleningsprojecten (max. 350 inwikm' of 15% bebouwde oppervlakte) (Plattelandsgebieden)
Enkel mogelijkheid subsidiêring van dienstverleningsprojecten• (Plattelandsgebieden met verstedelijkingsdruk)

• uitzonderingen voor investeringsprojecten zijn mogelijk (zie maatregelfiche)

0

30 000 Kilometers

■■

Bron: RSV, SPRE. bewerking SVR en VLM
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Plattelandsgebieden PDPOIII

8.2. Beschrijving per maatregel
8.2.1. M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14)
8.2.1.1. Rechtsgrondslag
Binnen M01 'acties inzake kennisoverdracht en voorlichting' zijn twee maatregelen voorzien:
 Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming): artikel 14 van Verordening (EU) nr.
1305/2013 – code 1.1
 Demonstratieprojecten: artikel 14 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – code 1.2
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8.2.1.2. Algemene beschrijving van de maatregel met inbegrip van de steunverleningslogica en de bijdrage
tot de aandachtsgebieden en horizontale doelstellingen
De landbouw wordt geconfronteerd met continue veranderende omstandigheden, wetgeving en eisen, en ook
in de toekomst mogen veranderingen verwacht worden. Om een land- of tuinbouwbedrijf te leiden hebben
land- en tuinbouwers, naast technische kennis, ook zin voor ondernemerschap en innovatie nodig om de
ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.
Via twee sub-maatregelen, die reeds in PDPO II hun verdienste hadden, wordt hierop ingespeeld.
In de eerste sub-maatregel 'steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)' wordt er steun
voorzien voor de inrichting van opleidingsinitiatieven voor landbouwers die nood hebben aan bijscholing. In
deze opleidingen kunnen zeer diverse thema’s rond de bedrijfsvoering van een modern landbouwbedrijf aan
bod komen.
Daarnaast heeft niet elke startende landbouwer een landbouwopleiding genoten in het dagonderwijs. Om
vestigingssteun te verkrijgen, moet de vakbekwaamheid worden aangetoond. Deze kan worden
bekomen/bijgeschaafd via specifieke startersopleidingen. Dergelijke starterscursussen, bestemd voor
personen die nog niet actief zijn in de landbouw, maar die zich voorbereiden om zich te vestigen in de
landbouw, zijn tevens onderdeel van deze steunmaatregel. In deze opleiding van ondernemers in wording
moet naast de aandacht voor de technische aspecten van land- en tuinbouw ruime aandacht gaan naar inzicht
in bedrijfsvoering, diverse wetgeving, aandacht voor milieu en dierenwelzijn. De startersopleidingen
bestaan zowel uit cursussen en stages. De cursussen verschillen inhoudelijk en zijn aanvullend:
o Starterscursus type A (algemene starterscursus): handelt over wetgeving, bedrijfseconomie,
management, milieuaspecten
o Starterscursus type B (bijzondere starterscursus): idem startercursus type A, maar afgestemd op een
deelsector van de landbouw, ook technische thema’s kunnen aan bod komen
o Starterscursus type C: technische aspecten die nodig zijn voor de vestiging, alsook verplichte
opleidingen (bv voor het behalen van de fytolicentie, in het kader van Richtlijn 2009/128/EG).
o Stages: individuele praktische opleidingen van twee tot vier weken op een actief landbouwbedrijf
met het doel het bedrijfsbeleid ter plaatse te observeren of speciale kennis te verwerven. De
bedrijfsleider moet een bedrijfseconomische boekhouding bijhouden en moet bereid zijn om de
boekhoudkundige resultaten van het bedrijf met de stagiair te bespreken. De stages zijn individuele
opleidingen waarbij de stagiair werkervaring opdoet op een actief landbouwbedrijf en betrokken
wordt bij het bedrijfsbeleid. Zij maken integrerend deel uit van de startersopleiding, die bestaat uit
160 uren cursus + 80 uren stage activiteit op een bedrijf.
In vergelijking met PDPO II worden de middelen van de sub-maatregel naschoolse vorming meer gericht
ingezet. De nieuw ingevoerde selectieprocedure zal hiertoe een tool zijn, zodat de cursussen die het meest
zinvol zijn en passen in de beleidsprioriteiten, worden betoelaagd. Via een verbeterde IT-toepassing kan de
maatregel vlotter beheerd worden.
De tweede sub-maatregel omvat 'demonstratieprojecten'. Het doel hiervan is enerzijds landbouwers en
tuinders bewust te maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken, en
anderzijds deze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de
demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel
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belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de
tuinders zelf. Daartoe kan het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op
praktijkbedrijven, een belangrijke hefboom zijn. In het kader van het bereiken van het doelpubliek is
samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.
De relevantie van het aangevraagde demonstratieproject, met name de bijdrage tot meer duurzame
landbouw, dient reeds door wetenschappelijk onderzoek of meetbare praktijkervaring te zijn aangetoond en
dient gedocumenteerd te worden in de aanvraag. De acties in de projectaanvraag moeten realistisch
uitvoerbaar zijn. Samenwerking tussen enerzijds partners georiënteerd op communicatie met landbouwers
en tuinders en bekwaam in het begeleiden van voortrekkers en anderzijds technisch-wetenschappelijke
experts die de technieken kunnen verantwoorden, wordt aanbevolen.
De demonstratieprojecten bestonden ook al in PDPO II en worden quasi ongewijzigd verder gezet in PDPO
III. Wel wordt het beheer en controle van de maatregel verder verscherpt.
De maatregel draagt bij aan volgende strategische PDPO III-thema’s:
 1° inzetten op jonge landbouwers, door het stimuleren van de organisatie van opleidingen en stages
voor startende landbouwers.
 2° investeren in innovatie en opleiding, via demonstratieprojecten die per definitie innovatief zijn
en opleidingen voor landbouwers met het oog op de versterking van het concurrentievermogen en de
rendabiliteit van de landbouwbedrijven
 3° focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector,
door het stimuleren van de organisatie van opleidingen inzake duurzaam bodem-, meststoffen- en
pesticidenbeheer en door het steunen van demonstratieprojecten die steeds gaan om duurzame
landbouwproductiemethoden - dit zijn landbouwproductiemethoden die economisch efficiënt,
ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn voor de huidige generatie, zonder de kansen van
toekomstige generaties te hypothekeren.
Naargelang het focusgebied wordt de sub-maatregel 'steun voor opleidingen in de landbouw' onderverdeeld
in 3 types concrete actie:
 Type 1: Stimuleren van de organisatie van opleidingen voor landbouwers: draagt bij tot focusgebied
2A (verbeteren van de economische resultaten van de landbouwbedrijven). Hiermee wil men
bekomen dat landbouwbedrijven hun landbouwactiviteiten meer diversifiëren en hierdoor hun
concurrentievermogen en rendabiliteit versterken.
 Type 2: Stimuleren van de organisatie van opleidingen en stages voor startende landbouwers: draagt
bij tot focusgebied 2B (faciliteren van de generatiewissel in de landbouwsector). Hiermee wil men
bekomen dat startende landbouwers via een specifieke beroepsopleiding en/of -stage makkelijker
ingang vinden in de landbouwsector, zodanig dat verjonging in de landbouwsector gefaciliteerd
wordt.
 Type 3: Stimuleren van de organisatie van opleidingen inzake duurzaam bodem-, meststoffen- en
pesticidenbeheer: draagt bij tot prioriteit 4 (herstel, instandhouding, verbetering ecosystemen die
aangewezen zijn op land- en bosbouw). Hiermee wil men bekomen dat landbouwbedrijven hun
bedrijfsvoering ecologisch verduurzamen door op een doordachte, duurzame manier de bodem te
bewerken en meststoffen en pesticiden te gebruiken en aandacht hebben voor biodiversiteit.
Afhankelijk van de opleiding komen ook andere focusgebieden (1C, 3A, 3B, 5A, 5B, 5D, 5E, …) aan bod.
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Ook de sub-maatregel “demonstratieprojecten” is onderverdeeld in 3 types concrete acties:
 Type 1: Versterking concurrentievermogen en rendabiliteit landbouwbedrijven
Deze draagt bij tot focusgebied 2A over verbeteren van de economische resultaten van de
landbouwbedrijven. Hier gaat het vooral om demonstratieprojecten die nieuwe technologieën of
technieken willen tonen die de economische performantie van een landbouwbedrijf kunnen verhogen.
Bij dit type zijn er secundaire effecten mogelijk op focusgebieden 1B (verstevigen band sector en
onderzoek), 3A (keten- en afzetbevordering), 4A (herstellen en in stand houden van biodiversiteit) en
6A (faciliteren van diversifiëring)
 Type 2: Herstel, instandhouding, verbeteren ecosystemen
Hieronder beoogt men voornamelijk demonstratieprojecten die bijdragen tot focusgebied 4C:
(verbeteren van bodembeheer) aangezien er in Vlaanderen nog verbeteringen mogelijk zijn op het
vlak van organische stof, erosie, gebruik van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Ook het
herstellen en instandhouden van de biodiversiteit is een relevant thema. Er kunnen ook effecten zijn
op 1B (verstevigen band sector en onderzoek), 4A (herstellen en in stand houden van biodiversiteit),
4B (verbeteren water- en landbeheer en bijdragen tot KRW doelstellingen) en 5E (bevorderen van
koolstofopslag).
 Type 3: Bevorderen efficiënt gebruik van hulpbronnen en steun omslag koolstofarme en
klimaatbestendige economie
Dit thema is zeer relevant voor de land- en tuinbouwsector, maar ook voor de individuele bedrijven.
Dit type demonstratieprojecten draagt bij tot focusgebied 5B (efficiënter energiegebruik) met
secundaire effecten op 1B (verstevigen band sector en onderzoek) en 5D (reductie uitstoot
broeikasgassen en ammoniak).
De maatregel draagt in belangrijke mate bij tot de horizontale doelstellingen inzake innovatie, milieu en
klimaat.
 Innovatie: Opleidingen of stages dragen in belangrijke mate bij tot innovatie binnen de
landbouwsector. Verschillende opleidingen/stages hebben immers tot doel om landbouwbedrijven te
moderniseren via de introductie van innoverende technieken en praktijken binnen de bedrijfsvoering.
Via demonstraties in de praktijk kunnen innovaties , snel ingang vinden op land- en
tuinbouwbedrijven
 Milieu: Meer en meer aandacht gaat naar de verduurzaming, ook op ecologisch vlak, van het
landbouwbedrijf. Daarnaast wordt in de specifieke opleidingen inzake duurzaam bodem,
meststoffen- en pesticidenbeheer extra gefocust op de vermindering van de negatieve impact op het
milieu (bodem, water, biodiversiteit,…). Bij demonstratieprojecten moet het gaan om duurzame
landbouwproductiemethoden - dit zijn landbouwproductiemethoden die economisch efficiënt,
ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn voor de huidige generatie, zonder de kansen van
toekomstige generaties te hypothekeren. Hieronder vallen het bevorderen van de toepassing van
landbouwactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan de milieubescherming, de naleving van
de hygiënische normen, de diergezondheid, het dierenwelzijn, de kwaliteitsverbetering, het
landschapsbehoud en de landschapsverbetering
 Klimaat: Ecologische verduurzaming heeft automatisch ook een positieve impact op het klimaat,
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gezien dit ook een vermindering van de broeikasgasemissies in de hand werkt (bvb. extra opslag van
koolstof in de bodem via duurzaam bodembeheer). Demonstratieprojecten die onder het derde type
concrete actie vallen, beogen projecten om zuiniger om te gaan met hulpbronnen (zoals energie) en
die bijdragen tot een klimaatbestendige sector.

8.2.1.3. De werkingssfeer, de omvang van de steun, de in aanmerking komende begunstigden en, in
voorkomend geval, de methodologie voor de berekening van het bedrag of percentage van de steun,
uitgesplitst per submaatregel en/of soort concrete actie waar nodig. Voor elke soort concrete actie een
omschrijving van de subsidiabele kosten, de subsidiabiliteitsvoorwaarden, de toepasselijke bedragen en
percentages steun en beginselen met betrekking tot het vaststellen van selectiecriteria
8.2.1.3.1. Demonstratieprojecten

Submaatregel:


1.2 - Ondersteuning voor demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties

8.2.1.3.1.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Op regelmatige tijdstippen (vb. jaarlijks) wordt een oproep gelanceerd waarop centra een project kunnen
indienen. De oproep wordt breed verspreid. Centra die niet erkend zijn op het moment van de oproep
kunnen een aanvraag tot erkenning indienen ten laatste bij de indiening van een projectaanvraag. Er wordt
gewerkt via een thematisch afgebakende oproep (waarbij bepaalde thema’s worden opgelegd), via een open
oproep (zonder bepaling van thema’s) of via een combinatie van beide.
Er wordt niet gewerkt met overheidsopdrachten, maar met een jaarlijkse projectoproep in opdracht van de
minister en gericht aan verenigingen die erkend zijn als centra voor sensibilisering van meer duurzame
landbouw, waarna de centra een officiële subsidieaanvraag kunnen indienen. Deze procedure wordt
omschreven in de regelgeving terzake (Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en latere
wijzigingen en het decreet van 28 juni 2013 zoals vermeld in de rubriek “koppelingen naar andere
wetgeving"). De oproep wordt voor einde september gelanceerd en voor einde oktober worden de
ingediende subsidieaanvragen geëvalueerd door de beoordelingscommissie. Binnen de daarvoor bestemde
begrotingskredieten beslist de minister welke demonstratieprojecten in aanmerking komen voor
subsidiëring. De score resulteert uit een beoordeling van de beoogde sensibiliseringsactiviteiten op basis van
vastgelegde en objectieve selectiecriteria.
De demonstratieprojecten lopen maximaal 2 jaar.

8.2.1.3.1.2. Type steun

Type steun: Subsidies
Subsidie
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8.2.1.3.1.3. Koppelingen naar andere wetgeving

 Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 16 tot en met 18,
artikel 70 en artikel 71
 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en
subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw en latere
wijzigingen

8.2.1.3.1.4. Begunstigden

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw

8.2.1.3.1.5. Subsidiabele kosten






Investeringsuitgaven voor het uitvoeren en organiseren van de sensibiliseringsacties
werkingskosten voor het uitvoeren en organiseren van de sensibiliseringsacties
personeelskosten voor het uitvoeren en organiseren van de sensibiliseringsacties
Externe prestaties conform artikel 14 lid 4 van Verordening (EU) nr. 1305/2013. In het geval de
externe prestaties betrekking hebben op bij de demonstratieprojecten betrokken investeringen zijn
enkel de kosten volgens artikel 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 subsidiabel.

Subsidie wordt pas uitbetaald indien aan de betaalvoorschriften (details m.b.t. subsidiabele kosten, zoals
beschreven in apart document dat, voorafgaand aan uitvoering van project, aan de projectuitvoerders
bezorgd wordt) is voldaan.

8.2.1.3.1.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
De vereniging (het centrum) moet erkend zijn voor de sensibilisering duurzame landbouw, volgens het BVR
van 14 juli 2004. Centra hoeven niet erkend te zijn bij de lancering van de oproep voor
demonstratieprojecten, maar kunnen de aanvraag voor erkenning indienen in de loop van de oproep en ten
laatste op het moment van indiening van een project.
Verbintenisvoorwaarden:
 Indienen van tussentijds rapport (inhoudelijk en financieel)
 Indienen van eindrapport (inhoudelijk en financieel)

8.2.1.3.1.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

 Gedurende de programmaperiode worden een aantal oproepen georganiseerd rond bepaalde thema’s
 beoordeling via commissie die wordt samengesteld met interne/externe experten
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 commissie scoort volgens selectiecriteria. De selectie van de projecten gebeurt volgens een
puntensysteem met rangschikking en er wordt gewerkt met een minimumscore.
Beoordeling van de ingediende projecten gebeurt op basis van:







Doelpubliek
Inhoud van het project: resultaatsgerichtheid, samenhang, innovatiepotentieel
Verwacht sensibiliseringseffect, wijze waarop de doelgroep wordt benaderd
Technisch-wetenschappelijke basis
Verhouding kostprijs t.o.v. te verwachten resultaat
Geschiktheid van de promotor en de partners

8.2.1.3.1.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

Dit wordt per oproep bepaald en bedraagt 100% van de bewezen subsidiabele kosten.

8.2.1.3.1.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete acties
8.2.1.3.1.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

1.
2.
3.
4.

De projecten worden mogelijks (gedeeltelijk) ook via andere kanalen gefinancierd
Overdreven kosten in het project
Wetgeving op de overheidsopdrachten naleven
Financieren van de werkingskosten van de centra zonder bijdrage aan de doelstellingen van het
PDPO-programma (dead weight)

8.2.1.3.1.9.2. Beperkende maatregelen

1. Dossierbehandelaars zijn alert voor dubbelfinanciering. In de selectieprocedure worden andere
administraties (die complementaire steunmechanismen hebben) betrokken.
2. Selectie van projecten op verhouding kostprijs van het project t.o.v. te verwachten resultaat en het
hanteren van standaardbarema’s voor enkele kostensoorten houden de kosten onder controle.
3. Begeleiding en communicatie vanuit de beheersdienst bij de oproepen en tijdens de uitvoering van
de projecten. Voor acties 1- 3: de controlerichtlijnen voor de administratieve controles, de bezoeken
in de administratieve procedure en de controles ter plaatse worden verder uitgewerkt en
gedocumenteerd. In deze richtlijnen dient specifiek aandacht te zijn voor detecteren van
dubbelfinanciering, toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten,
communicatieverplichtingen, beoordelen op redelijkheid van kosten en kwaliteit van de uitvoering.
4. Via de selectieprocedure worden de projecten inhoudelijk gefocust op innovatie en duurzaamheid.
Door het beperken van de steun voor investeringen en het opleggen van minimale outputs wordt
dead weight vermeden.
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8.2.1.3.1.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Deze maatregel heeft al ervaring met een goed uitgebouwde selectieprocedure, waarin externe experten
betrokken worden. De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.
Demoprojecten kunnen ook bijdragen tot een correctere toepassing van andere maatregelen, met name de
agromilieu-klimaatmaatregelen.

8.2.1.3.1.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

niet van toepassing

8.2.1.3.1.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van de capaciteiten — in de vorm van beroepskwalificaties en regelmatige opleiding van het
personeel — waarover de organen die kennisoverdrachtsdiensten aanbieden, moeten beschikken om hun
taken uit te voeren
De indiener/uitvoerder van een demonstratieproject moet een vereniging zijn die erkend is als centrum voor
sensibilisering van meer duurzame landbouw worden erkend. Om erkend te worden moet de vereniging aan
de volgende voorwaarden voldoen:
1. ze heeft de nodige ervaring met betrekking tot het organiseren en uitvoeren van
sensibiliseringsactiviteiten ter bevordering van een meer duurzame landbouw, of van
sensibiliseringsactiviteiten in sectoren, verwant met landbouw;
2. ze biedt alle waarborgen voor een adequate organisatie en planning van de sensibiliseringsacties;
3. ze aanvaardt de administratieve en financiële controle van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de Europese Commissie.
De actie moet doorgaan in de Nederlandse taal en in het Nederlandse taalgebied van België of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Vaststelling van de looptijd en inhoud van de regelingen voor korte uitwisselingen op landbouw- en
bosbouwbeheersniveau alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3
van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie
niet van toepassing
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8.2.1.3.2. Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)

Submaatregel:


1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het aanleren van vaardigheden

8.2.1.3.2.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Er wordt niet gewerkt met overheidsopdrachten, maar met een jaarlijkse projectoproep gericht aan erkende
centra voor landbouwvorming, onder de vorm van een jaarlijks door de erkende centra in te dienen
jaarprogramma. Deze procedure wordt omschreven in de regelgeving terzake (Besluit van de Vlaamse
Regering van 4 juni 2004 en Ministerieel Besluit van 26 november 2007 zoals vermeld in de rubriek
“koppelingen naar andere wetgeving”). Voor 1 november van elk werkjaar legt elk erkend centrum aan de
minister een volledig jaarprogramma voor van de vormingsactiviteiten waarvoor subsidies zullen worden
aangevraagd. Binnen de daarvoor bestemde begrotingskredieten beslist de minister op basis van scores
welke vormingsactiviteiten in aanmerking komen voor subsidiëring. De score resulteert uit een beoordeling
van de vormingsactiviteiten op basis van vastgelegde en objectieve selectiecriteria.
Na goedkeuring krijgen de geselecteerde centra een budget toegewezen om de opleidingen en/of stages in te
richten. De geplande activiteiten worden vooraf gemeld zodat controle ter plaatse mogelijk is.
Deze erkende centra bestaan uit algemene en gewestelijke centra:
 De algemene centra organiseren in heel Vlaanderen korte vormingsactiviteiten en
vormingscursussen voor landbouwers, en daarnaast ook de specifieke opleidingen voor de starters in
de landbouwsector, nl starterscursussen type A, B en C en stages.
 De gewestelijke centra organiseren korte vormingsactiviteiten en vormingscursussen voor
landbouwers. Enkele organiseren ook starterscursussen type C (bv cursussen voor het behalen van de
fytolicentie).
De sub-maatregel wordt ingedeeld in 3 types concrete acties, naargelang het focusgebied waartoe het
bijdraagt

8.2.1.3.2.2. Type steun

Type steun: Subsidies
Subsidie

8.2.1.3.2.3. Koppelingen naar andere wetgeving

 Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en Visserijbeleid (art 12-15)
 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
 Ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse
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opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

8.2.1.3.2.4. Begunstigden

 Erkende algemene centra voor landbouwvorming
 Erkende gewestelijke centra voor landbouwvorming

8.2.1.3.2.5. Subsidiabele kosten

Forfaitaire werkingskost voor:







de administratieve kosten;
de huur van lokalen;
de aanschaffing of huur van materialen;
het onderschrijven van de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen;
in het geval van een stage, een vergoeding voor het stagebedrijf
de vergoeding van de lesgever

Dit zijn de kosten die conform art.14 §4 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 gepaard gaan met het
organiseren en uitvoeren van de vorming.

8.2.1.3.2.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 De begunstigde is erkend als (algemeen/gewestelijk) centrum voor landbouwvorming.
 De centra voor landbouwvorming zijn vzw’s met als statutair doel de vorming van de landbouwers
en die alle waarborgen bieden voor een adequate organisatie en planning van de verschillende types
vormingsactiviteiten.
Verbintenisvoorwaarden:
 De opleiding kadert in het goedgekeurde jaarprogramma
 De opleiding wordt verzorgd door een bij de beheersdienst geregistreerde lesgever.
 De opleiding gaat door in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad en is in het Nederlands.
 De opleiding wordt voor aanvang gemeld bij de beheersdienst
 Het centrum stuurt binnen de wettelijk gestelde termijn een schuldvordering in per opleiding, met de
vereiste stavingstukken.
 Aan de opleidingen neemt minstens een wettelijk bepaald minimum aantal personen deel, dat
behoort tot de doelgroep:
o Landbouwers,
o Loonwerkers die actief zijn in het plattelandsgebied,
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o
o
o
o

Tuinaannemers die actief zijn in het plattelandsgebied,
de medewerkers en meewerkende gezinsleden van de drie voornoemde doelgroepen,
imkers die actief zijn in het plattelandsgebied,
houders van een fytolicentie die actief zijn in het plattelandsgebied.

8.2.1.3.2.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

Voor 1 november van elk werkjaar legt elk erkend centrum een volledig jaarprogramma voor van de
vormingsactiviteiten waarvoor subsidies zullen worden aangevraagd. Dat jaarprogramma bevat een
overzicht van het aantal vormingsactiviteiten dat in het volgende kalenderjaar georganiseerd zal worden per
submaatregel, uitgedrukt in aantal uren theoretische lessen, praktijklessen en stagedagen en met vermelding
van de regionale spreiding van de opleidingen.
Via een selectieprocedure worden per submaatregelmiddelen toegekend aan de centra. Deze
selectieprocedure omvat een puntensysteem met een minimumscore. De scores steunen maximaal op
objectieve, meetbare criteria. De vormingsactiviteiten worden geselecteerd op basis van een rangschikking
van de behaalde scores van hoog naar laag.
Op basis van beleidsprioriteiten kan per thema en per doelgroep een maximumbudget gereserveerd worden.

8.2.1.3.2.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

De erkende centra ontvangen een forfaitaire subsidie die bestaat uit een aantal componenten (zie verder bij
methodologie voor berekening steunbedrag)

8.2.1.3.2.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete acties
8.2.1.3.2.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

1. Moeilijk te controleren steunvoorwaarden: voldoen aantal geldige deelnemers, manuele checks of
alle betaalaanvragen binnen het goedgekeurde programma vallen, …
2. Selectie van begunstigden

8.2.1.3.2.9.2. Beperkende maatregelen

1. Met ondersteuning van de nieuwe e-applicatie en aanvullende steekproefsgewijze controles op
aanwezigheid tijdens de vormingen kunnen de controles sluitend en efficiënt uitgevoerd worden.
2. De beheersdienst werkt een passend en effectieve selectieprocedure uit
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8.2.1.3.2.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

De maatregel is helder uitgewerkt met oog voor verifieer- en beheersbaarheid en administratieve
vereenvoudiging, met de standaardkosten en e-applicatie als sterke punten. De maatregel is controleerbaar
mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.
Concrete Actie Type 3 (Stimuleren van de organisatie van opleidingen inzake bodem-, meststoffen- en
pesticidenbeheer) verhoogt de kennis van landbouwers over deze technieken. Dit kan ondersteunend zijn
voor landbouwers die participeren in agromilieumaatregelen zoals “Mechanische Onkruidbestrijding”
waarvoor onder PDPO II verhoogde error rates werden vastgesteld.

8.2.1.3.2.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

De erkende centra ontvangen een forfaitaire subsidie die geïndexeerd is:
 voor de bezoldiging van de lesgever:
o 49,40 euro per lesuur,
o 29,64 euro per stagedag.
 Een werkingssubsidie die varieert naar gelang van het type van vormingsactiviteit:
o voor theoretische lessen: 74,10 euro per lesuur;
o voor praktijklessen: 104,97 euro per lesuur;
o voor stages: 74,10 euro per stagedag.
De werkingssubsidie is bestemd voor:
 de administratieve kosten, rechtstreeks verbonden aan de organisatie van de opleidingen, of
aan de organisatie van opleidingen verbonden overheadkosten;
 de huur van lokalen voor de organisatie van de opleidingen;
 de aanschaffing of huur van materialen, gebruikt tijdens of voor de organisatie van de
opleidingen;
 het onderschrijven van de nodige verzekeringen om de burgerlijke aansprakelijkheid van de
organisator te dekken ten aanzien van onder andere de deelnemers, de lesgevers en de eigenaar
van de gebruikte lokalen, en om te voldoen aan de; wettelijke voorschriften inzake de
verzekering van de stagiair;
 in het geval van een stage, een vergoeding voor het stagebedrijf van ten minste 12,35 euro per
stagedag, als tegemoetkoming voor de tijd die besteed wordt aan overhead en de bespreking
van de bedrijfsresultaten.
 een organisatietoelage voor algemene centra van 12,35 euro per lesuur. Als motivatie voor de
organisatietoelage voor de algemene centra geldt dat deze centra moeten voldoen aan strengere
erkenningsvoorwaarden dan de gewestelijke centra. Dit impliceert dat de algemene centra voor het
uitvoeren van hun taak moeten beschikken over bureelinfrastructuur, alsook administratief en
technisch-economisch opgeleid personeel.
De berekening van de bedragen werd gecertificeerd door ILVO. Zie document in bijlage.
De subsidie is forfaitair. De centra zijn ertoe gehouden van een aparte boekhouding te houden over de
gesubsidieerde opleidingen. Bij steekproefsgewijze boekhoudkundige controles ter plaatse wordt in de
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jaarrekeningen nagegaan dat de uitbetaalde middelen globaal aangewend worden voor de wettelijk
voorziene bestemmingen. Er wordt nagegaan dat er geen dubbele subsidiëring is via andere maatregelen of
via andere subsidiërende overheden.

8.2.1.3.2.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van de capaciteiten — in de vorm van beroepskwalificaties en regelmatige opleiding van het
personeel — waarover de organen die kennisoverdrachtsdiensten aanbieden, moeten beschikken om hun
taken uit te voeren
Om een jaarprogramma te mogen indienen moeten de opleidingverstrekkers erkend zijn als algemeen of
gewestelijk centrum voor landbouwvorming. De erkenning gebeurt na indiening van een
erkenningsaanvraag bij de administratie, samen met een aantal stavingstukken. Een erkenningsaanvraag kan
op elk ogenblik ingediend worden. De erkenningvoorwaarden en aanvraagprocedure zijn raadpleegbaar op
de website van de Vlaamse Overheid.
Om de objectiviteit van de opleidingen te garanderen wordt er gefocust op niet-commerciële
opleidingverstrekkers. Zij moeten daarom opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder
winstoogmerk. Zij moeten alle waarborgen bieden voor een adequate organisatie en planning van de
verschillende types vormingsactiviteiten, bepaald door de Vlaamse Regering (art. 14 van het decreet
betreffende het landbouw- en visserijbeleid van 28/6/2013). Dit wordt beoordeeld op basis van de gegevens
die worden aangeleverd in de erkenningsaanvraag.
De algemene centra, die als enige gemachtigd zijn om opleidingen en stages in te richten voor startende
landbouwers, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. als statutair doel de vorming van de landbouwers ingeschreven hebben;
2. beschikken over een centrale dienst met een voldoende technisch-economische beroepskwalificatie
om startersopleidingen voor de verschillende landbouwsectoren te organiseren;
3. de naschoolse vormingsactiviteiten organiseren voor ten minste vijf van de volgende
landbouwsectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw, groenteteelt,
fruitteelt, sierteelt; deze vormingsactiviteiten organiseren in minstens vier provincies in het
Nederlandse taalgebied.
4. een algemeen centrum, dat gedurende drie opeenvolgende jaren geen gesubsidieerde lesuren of
stagedagen, als bedoeld in artikel 3, heeft georganiseerd, wordt ambtshalve geschrapt en verliest als
dusdanig zijn erkenning. Het centrum in kwestie kan pas opnieuw een erkenning als algemeen
centrum aanvragen een jaar na de schrapping.
De gewestelijke centra, die geen startersopleidingen en stages, maar wel andere opleidingen kunnen
inrichten, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
1. als statutair doel de vorming van de landbouwers ingeschreven hebben.
2. een gewestelijk centrum dat gedurende drie opeenvolgende jaren geen gesubsidieerde lesuren, als
bedoeld in artikel 3, heeft georganiseerd, wordt ambtshalve geschrapt en verliest als dusdanig zijn
erkenning. Het kan pas opnieuw een erkenning als gewestelijk centrum aanvragen een jaar na de
schrapping.
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Registratie van lesgevers:
 Om zich als lesgever bij de bevoegde entiteit te laten registreren, moet de kandidaat aan de hand van
een beknopt curriculum vitae aantonen dat hij over voldoende kennis of ervaring beschikt in verband
met de landbouwactiviteiten, hobbylandbouwactiviteiten of de landbouwactiviteiten waarover hij wil
lesgeven. Er wordt geen pedagogische opleiding geëist, om een beroep te kunnen doen op technische
specialisten die in het bedrijfsleven actief zijn.
 De erkende centra hebben de mogelijkheid om bijscholing voor de lesgevers in te richten.
 Een lesgever die binnen het kader van dit besluit gedurende zes opeenvolgende jaren geen in het
kader van de landbouwvorming gesubsidieerde les gegeven heeft, wordt ambtshalve geschrapt en
moet zich, om opnieuw als lesgever te kunnen optreden, opnieuw bij de bevoegde entiteit laten
registreren.

Vaststelling van de looptijd en inhoud van de regelingen voor korte uitwisselingen op landbouw- en
bosbouwbeheersniveau alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3
van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie
niet van toepassing

8.2.1.4. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete acties
8.2.1.4.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

8.2.1.4.2. Beperkende maatregelen

8.2.1.4.3. Algemene evaluatie van de maatregel

8.2.1.5. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant

8.2.1.6. Maatregelspecifieke informatie
Vaststelling van de capaciteiten — in de vorm van beroepskwalificaties en regelmatige opleiding van het
personeel — waarover de organen die kennisoverdrachtsdiensten aanbieden, moeten beschikken om hun
taken uit te voeren
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Vaststelling van de looptijd en inhoud van de regelingen voor korte uitwisselingen op landbouw- en
bosbouwbeheersniveau alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 3
van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie

8.2.1.7. Andere belangrijke opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen en uitvoeren van de
maatregel
/
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