Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings programma
2014-2020 (POP3) Limburg voor bepaalde paragrafen opengesteld

Provincie en EU blijven inzetten
op innovatie in land- en
tuinbouw
Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg
inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken
van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door
in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen
agrarische ondernemers en betrokken partners goed
onderbouwde aanvragen tot en met 14 juli 2017
indienen.

Klik hier
voor meer info en
aanvragen

POP3 2014 - 2020 landbouw paragraaf 2017 in één oogopslag
§ Omschrijving

1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching
en demonstraties

Openstellingsperiode

Subsidie-plafond
Minimale- en Thema*
2017 Maximale subsidie

15 juni t/m
14 juli 2017

€ 660.000,-

Min. € 50.000,Max. € 120.000,-

a t/m g

2 Fysieke investeringen duurzame innovaties
(Fysieke investeringen voor innovatie en
modernisering van agrarische bedrijven)

29 mei t/m
25 augustus 2017

€ 2.375.000,-

Min. € 20.000,Max. € 250.000,-

c, g

2 Emissie naar grondwater
(Fysieke investeringen voor innovatie en
modernisering van agrarische bedrijven)

29 mei t/m
25 augustus 2017

€ 650.000,-

Min. € 20.000,Max. € 60.000,-

c

15 december 2017
t/m januari 2018

Ca. € 500.000,-

Min. € 10.000,00
Max. € 20.000,00

nvt

18 september t/m
27 oktober 2017

€ 2.775.000,-

Min. € 150.000,00
Max. € 900.000,00

nvt

7 Samenwerking voor innovaties

15 juni t/m
14 juli 2017

€ 410.000,-

Min. € 50.000,Max. € 120.000,-

a t/m g

8 Samenwerking voor innovatie (in het kader van
EIP) (Europees Partnerschap voor innovatie)

15 juni t/m
14 juli 2017

€ 410.000,-

Min. € 50.000,Max. € 120.000,-

a t/m g

3 Jonge boeren

4 Structuurversterking

* De projecten en activiteiten onder bovenvermelde 		
landbouwparagrafen kunnen betrekking hebben op
één of meerdere van de volgende thema’s:

Thema

Omschrijving

a

Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar
een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten,
nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.

b

Beter beheer van productierisico’s, versterking van de
positie van de primaire producent in de handelsketen of het
verminderen van marktfalen.

c

Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik
en/of een gesloten kringloop, met als resultaat een
vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar
bodem, lucht en/of grond- en oppervlakte water en/of minder
uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.

d

Klimaatmitigatie

e

Klimaatadaptatie

f

Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en/of
verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie
tussen mens en dier.

g

Behoud en versterking van de biodiversiteit en/of de
omgevingskwaliteit.

Klik hier
voor meer info en
aanvragen

Deze thema’s zijn sterk gerelateerd aan de
speerpunten van de vier investeringslijnen van het
Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw
Loont 2 (LLTL2). Ook het Aanvalsplan Asbest en Energie
biedt net als het Provinciaal Omgevingsplan Limburg
(POL-2014) aanknopingspunten.
Aanvragen worden in het kader van een tender
beoordeeld en gerangschikt door een
onafhankelijke adviescommissie aan de hand
van de volgende criteria:
a. kosteneffectiviteit,
b. haalbaarheidd/kans op succes,
c. mate van effectiviteit van de activiteit en
d. mate van innovativiteit.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend

