
Samenvatting PDPO III jaarverslag 2020 

Dit is het zesde uitvoeringsverslag over het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III, 

opgemaakt conform Verordening (EU) nr 1305/2013 art 75 en Uitvoeringsverordening (EU) nr 

808/2014 art 15. In dit jaarverslag wordt in een eerste hoofdstuk een overzicht gegeven van de 

financiële voortgang van het programma en van de uitvoering van de maatregelen in 2030. De 

beschrijving is gebaseerd op de data die verzameld werden conform het gemeenschappelijke 

monitoring- en evaluatiesysteem (Verordening (EU) nr. 1305/2013 art 67).  

- Met M01 naschoolse vorming werden in 2020 5.037 opleidingen gesteund, waarvan 63,5% 

binnen focusgebied 2A, 15% binnen focusgebied 2B en 21,5% binnen prioriteit 4.  

- Zeven demoprojecten (M01) kregen in 2020 hun laatste betalingsschijf.  

- In 2020 werden 215 bedrijfsadviezen (M02) voor starters (focusgebied 2B) en 810 adviezen 

voor niet-starters (focusgebied 4B) uitbetaald.  

- Voor 4.648 dossiers werd in 2020 de laatste schijf investeringssteun (M04) uitbetaald, 

waarvan 67% binnen focusgebied 2A, 21% binnen focusgebied 5B en 11% binnen focusgebied 

5D. 

- In 2020 werden acht projecten afgerond en 40 nieuwe projecten geselecteerd voor de 

projectsteun voor innovaties in de landbouw (M04).  

- Binnen de maatregel M04 steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf 

werd voor zes projecten een eindbetaling uitgevoerd.  

- In 2020 werden zeven projecten afgerond binnen maatregel M04 Investeringssteun voor 

verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten. Daarnaast werden er ook 19 nieuwe 

projecten geselecteerd in 2020. 

- Voor 42 dossiers werd in 2020 de laatste schijf overnamesteun (M06) uitbetaald. 

- Voor M06 aanloopsteun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen zijn in 2020 

twee dossiers geselecteerd. 

- Tien projecten van de maatregel M07 versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het 

platteland door investeringen ontvingen in 2020 hun laatste betalingsschijf. In 2020 werden 

acht nieuwe projecten geselecteerd. 

- M07 inrichting in functie van Natura 2000 bestaat uit vier submaatregelen. Voor de 

submaatregel projectsubsidies natuur werden in 2020 14 projecten uitbetaald en voor de 

submaatregel “uitzonderlijke eenmalige inrichtingsmaatregelen binnen erkende reservaten” 

twee projecten. Binnen de submaatregelen ”natuurinrichting” en 

“natuurprojectovereenkomst” werden in 2020 geen projecten afgerond.  

- Met M08 bebossing kregen 101 begunstigden onderhoudssubsidie en inkomenscompensatie 

voor bebossing uitbetaald, voor een totaal areaal van 112 hectare.  

- In 2020 werd een areaal van 11 hectare boslandbouw gesteund, verspreid over tien bedrijven. 

- Van M08 herbebossing zijn in 2020 15 herbebossingsprojecten uitbetaald met een totaal 

areaal van 22 hectare uitbetaald.  

- M09 oprichting van producentengroeperingen en - organisaties is in 2016 van start, sindsdien 

zijn de dossiers van zeven PO’s zijn goedgekeurd. Zes van de zeven PO’s ontvingen in 2020 

steun. 



- In 2020 zijn er 24.142 M10 agromilieu-klimaatcontracten (22.003 binnen prioriteit 4 en 2.139 

binnen focusgebied 5D) uitbetaald, goed voor een totaal uitbetaald areaal van 36.274 hectare 

(waarvan 20.863 hectare onder prioriteit 4 en 15.047 hectare onder focusgebied 5D). 

- In 2020 zijn 636 bedrijven uitbetaald op M11 hectaresteun biologische landbouw, voor een 

totaal areaal van 6.927 hectare. Daarvan is 1.329  hectare in omschakeling en op de overige 

5.598 hectare werd de voortzetting van bio-landbouw gesteund. 

- In 2020 werd de vijfde oproep van M16 steun voor de oprichting en werking van EIP-

operationele groepen georganiseerd, waarna 24 nieuwe operationele groepen werden 

geselecteerd. Daarnaast werden er vijf projecten afgerond in 2020. 

- De maatregel M16 versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door 

samenwerking ging in 2015 van start. In 2020 werden 17 projecten uitbetaald. Er zijn 37 

nieuwe projecten goedgekeurd. 

- De maatregel M16 plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving 

ging in 2015 van start. In 2020 werd geen nieuw project geselecteerd. 

- Binnen M19 Leader zijn in 2015 12 Plaatselijke Groepen aangeduid die samen een gebied 

bestrijken met een populatie van 2.146.307 inwoners. Voor de uitvoering van de lokale 

ontwikkelingsstrategieën zijn in 2020 56 projecten volledig uitbetaald.  

In hoofdstuk 2 beschrijft dit jaarverslag de uitvoering van het evaluatieplan.  

In hoofdstuk 3 worden de algemene omstandigheden besproken die een invloed hebben gehad op de 

uitvoering van het programma, waaronder de programmawijziging die werd doorgevoerd in 2020. 

Het Vlaams Ruraal Netwerk is gesitueerd binnen het Departement Landbouw en Visserij en wordt 

gefinancierd vanuit de technische bijstand. Hoofdstuk 4 van dit jaarverslag geeft een overzicht van de 

uitvoering van het jaaractieplan van het VRN.  

Voorlichting en communicatie rond PDPO III verloopt volgens de daartoe opgestelde voorlichtings- en 

publiciteitsstrategie. De uitgevoerde acties komen aan bod in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag. 

Hoofdstukken 5 en 6 zijn niet van toepassing op het Vlaamse PDPO III. 

Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10 is niet van toepassing in dit jaarverslag. 

Hoofdstuk 11 bevat alle indicatorentabellen. 


