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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

VII

29 januari 2008

dhr. P. Louwerse, telefoon 038 499 75 28

Indiening van subsidieaanvragen voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands
Ontwikkelings Programma (POP 2).
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 8 januari 2008, kenmerk 2008/0003624.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
maken bekend dat subsidieaanvragen ingediend kunnen worden voor het Europese cofinancieringsprogramma.
1.

Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) 2007-2013

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.
Deze openstelling is uitsluitend bedoeld voor subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-as uit
het POP. Deze subsidies zijn gekoppeld aan de provinciale prestaties die zijn opgenomen in het
provinciaal Meerjaren Programma (pMJP).
De subsidies kunnen worden ingezet voor projecten die passen binnen de volgende prestaties:
prestaties pMJP
1.2.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,

maatregelen

Europese

provinciale

openstellingsperiode

POP 2

bijdrage

bijdrage

tot uiterlijk

411, 413

1.600.000,--

800.000,--

1 maart 2008

431

300.000,--

150.000,--

1 maart 2008

421

200.000,--

100.000,--

1 maart 2008

3.2.4, 3.2.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.2
4.2.1. (Beheer plaatselijke
groepen)
Samenwerkingsprojecten in het
kader van as 4 (LEADER)

Deze publicatie geschiedt onder het voorbehoud van goedkeuring door de minister van LNV met
betrekking tot hoofdstuk 8 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel.
Voor alle projecten geldt dat zij:
• moeten voldoen aan de betreffende maatregelen uit het POP 2007-2013;
• obstakelvrij dienen te zijn;
• nog niet mogen zijn gestart.
Specifiek hierover kunt u informatie verkrijgen bij de programmamanager voor het POP Overijssel,
de heer P. Louwerse, telefoon 038 499 75 28 of p.louwerse@overijssel.nl.
2.

Algemeen

Alle aanvragen moeten op een specifiek aanvraagformulier worden ingediend bij het Europaloket van
de provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, telefoon 038 499 75 50.
Over de 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 opvragen via www.Europaloket.nl
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