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Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
delen mee dat tot 1 december 2012 subsidieaanvragen ingediend kunnen worden voor het
Europese cofinancieringsprogramma:
Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2)

Dit programma ondersteunt het veranderingsproces op het platteland van Overijssel met als
belangrijkste doelen het ontwikkelen van een duurzame landbouw, het verhogen van de
kwaliteit van natuur en landschap, waterbeheer en recreatie en toerisme en het bevorderen
van leefbaarheid. De LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via de
plaatselijke groepen van de betreffende LEADER-gebieden in Overijssel.
De Europese subsidies zijn gekoppeld aan de provinciale prestaties die zijn opgenomen in het
provinciaal Meerjaren Programma (pMJP).
In Overijssel zijn zes LEADER-gebieden aangewezen te weten, Noordwest-Overijssel,
Noordoost-Overijssel, Salland, Noordoost-Twente, West-Twente en Zuid-Twente.
De beschikbare bedragen worden opengesteld voor de POP2/ LEADER-maatregelen
provinciebreed.
Er zijn voor het POP2 extra middelen beschikbaar gesteld, de zogenaamde Health Check (HC)en modulatiegelden. De extra middelen betreffen:
Maatregel 311b ‘Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten - hernieuwbare energie’. Het
doel van deze maatregel is het stimuleren van diversificatie naar niet-agrarische activiteiten
op agrarische bedrijven, gericht op het genereren van aanvullende of alternatieve
inkomstenbronnen uit activiteiten rond hernieuwbare energie.
Hiervoor is een ELFPO-bedrag van € 131.992,- en een provinciaal bedrag van € 65.996,beschikbaar.
Maatregel 321b ‘Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolkingHernieuwbare energie’. Deze maatregel heeft als doel verbeteren en oprichten
basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.
Hiervoor is een ELFPO bedrag van € 70.239,- en een provinciaal bedrag van € 35.120,beschikbaar.
De uitvoering verloopt via de LEADER-as. De bedragen voor deze HC-maatregelen zijn
beschikbaar voor de LEADER-gebieden in Overijssel gezamenlijk.
Projectaanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden uit de maatregel. De teksten van de
maatregelen zijn te vinden op www.overijssel.nl/thema's/economie/europaloket/pop-20072013/documentatie/maatregelen-leader/

Algemeen

Voor alle projecten geldt dat zij:
 worden getoetst aan de maatregelen uit POP2;
 obstakelvrij dienen te zijn;
 op het moment van indiening nog niet mogen zijn gestart.
 een sluitende begroting hebben, inclusief gemeentelijke en private cofinanciering.
Per Plaatselijke Groep geldt dat indien de ingediende aanvragen leiden tot
budgetoverschrijding, prioritering zal plaatsvinden op basis van de in de
ontwikkelingsstrategieën opgenomen criteria.
Voor de HC-gelden geldt dat als het totale bedrag van de aanvragen leidt tot overschrijding
van het budget, prioritering door Gedeputeerde Staten zal plaatsvinden. Prioritering vindt
plaats op basis van de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen zoals deze in de
maatregelfiche zijn opgenomen. De tekst van de maatregelen is te vinden op
www.overijssel.nl/thema's/economie/europaloket/pop-2007-2013/documentatie/maatregelenleader/
Alle aanvragen moeten op een specifiek aanvraagformulier worden ingediend bij het
Europaloket van de provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
Over aanvragen moet vooraf contact opgenomen worden met de LEADER-coördinator van het
betreffende LEADER-gebied. Informatie over deze coördinatoren, over het aanvraagformulier,
over de programma’s zelf (werkingsgebied, subsidiabele activiteiten, criteria, subsidieplafonds
per thema, subsidiepercentages e.d.) en over de verdere procedure kunt u vinden via
www.europaloket.nl.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het team Europese programma’s
(Europaloket), telefoon 038 499 75 22 of e-mail info@europaloket.nl.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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