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LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-

2020 (POP3)  dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, afgekort tot ELFPO. 

 

De Lokale Actiegroep  (LAG), een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, 

overheden en maatschappelijke organisaties, heeft een eigen lokale ontwikkelingsstrategie 

(LOS) opgesteld. De lokale ontwikkelingsstrategie wil vernieuwende initiatieven stimuleren 

op economisch, ecologisch en sociaal gebied die passen binnen de door de streek gekozen 

thema’s ‘Producten uit Zeeuws-Vlaanderen ’ ‘Lerend werken’ en ‘Zorg voor de Streek! 

waarbij de elementen toerisme & recreatie een rode draad vormen binnen deze Lokale 

ontwikkelingsstrategie en in directe verbinding staan met de drie thema’s. Net als 

samenwerking, innovatie en duurzaamheid. 

 

De LAG beoordeelt de ingediende projectvoorstellen aan de hand van beoordelingscriteria, 

waarna zij haar advies uitbrengt aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college 

verdeelt hierop het beschikbare budget over de ingediende projecten. Binnen POP3 is voor 

het LEADER gebied Zeeuws-Vlaanderen in de projectperiode 2014-2020 maximaal 1,2 

miljoen aan subsidie van de Europese Unie beschikbaar. Op projectniveau bedraagt de 

ELFPO-bijdrage per project maximaal 30% van de totale subsidiabele projectkosten. 40% van 

de projectkosten dient gedragen te worden door de private aanvrager en tevens dient er 

een publieke co-financiering te worden gezocht van rijk,  provincie, gemeente of waterschap 

waarmee de overige 30% van de totale subsidiabele projectkosten gefinancierd dient te 

worden. Een deel van de private bijdrage mag in natura worden ingebracht. Men moet 

hierbij denken aan de inzet van arbeid mits aan alle voorwaarden (uurtarief, 

urenverantwoording) wordt voldaan. 

 

Heeft u samen met verschillende partijen, een groep ondernemers of burgers een goed idee 

en sluit het aan bij de genoemde thema’s in de LOS en provinciaal of gemeentelijk beleid? 

Vul dan bijgevoegd aanmeldingsformulier in en kom in contact met de LAG om te kijken of 

uw idee kansrijk kan zijn binnen het LEADER programma. 

 


