SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 819
van TOM ONGENA
datum: 21 september 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,

Vlaams Landbouwinvesteringfonds (VLIF) - PDPO-oproep
De minister had de Dag van de Landbouw, die dit jaar in een speciale digitale weekendeditie
(19-20 september) plaatsvond ten gevolge van de coronacrisis, uitgekozen om een nieuwe
projectoproep aan te kondigen. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaamse
Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) waarbinnen Vlaanderen
via diverse maatregelen de competitiviteit en de verduurzaming van de land- en tuinbouw
wil stimuleren en onderzoeken. Concreet wordt via het budget van het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vier miljoen euro vrijgemaakt. De focus van deze
oproep ligt op investeringen in circulaire economie enerzijds en op de economische relance
om de gevolgen van de economische crisis te milderen anderzijds. Via het budget is telkens
1 miljoen euro voorbehouden voor elk van deze pijlers. Het resterende budget is
beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen. Projecten kunnen een
subsidie van 30 procent van de totale investering ontvangen en zijn budgettair begrensd
op 300.000 euro. In tijd moet elk project binnen de twee en een half jaar afgerond worden.
1.

Wordt de 4 miljoen euro waarin voorzien gevonden in het oorspronkelijk begrote
budget voor het VLIF of is er sprake van een extra kapitaalsinjectie?

2.

Tot wanneer zullen geïnteresseerden projecten kunnen indienen?

3.

Wordt specifiek aangedrongen op samenwerkingen tussen landbouwers onderling?

4.

Worden binnen de oproep specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op kleinschalige
landbouw, korte keten of bio?

5.

Zullen alle actoren in de voedingsketen projecten kunnen indienen, dus ook
bijvoorbeeld veilingen, de distributiesector of proefcentra?

6.

De contouren van twee van de drie investeringspijlers (circulaire economie en relance)
zijn vrij duidelijk, maar wat moet verstaan worden onder de derde pijler, namelijk
‘andere investeringen in de agrovoedingsketen’?

7.

Op basis van welke parameters en prioriteiten zullen de ingediende projecten worden
beoordeeld?

HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 819 van 21 september 2020
van TOM ONGENA

1. Voor de oproep 2020 voor VLIF-steun aan de agrovoedingssector is er in een budget
van 4 miljoen euro voorzien. Dit maakt deel uit van het initiële begrote bedrag van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
2. Zoals vermeld op de website van het Departement Landbouw en Visserij kunnen er tot
en met 29 oktober 2020 projecten worden ingediend.
3. Ja. De doelgroep van deze oproep zijn primaire verwerkers van landbouwproducten,
groepen van landbouwers en een combinatie van deze kandidaat-begunstigden. Om in
aanmerking te komen voor steun via deze oproep wordt samenwerking tussen
landbouwers onderling of tussen primaire verwerkers en landbouwers aangemoedigd.
De mate van samenwerking in de keten of ketenoverschrijdende samenwerking is een
criterium dat bij de selectie van de projecten wordt beoordeeld.
4. De projectoproep is gericht op steun voor investeringen in het vermarktingsproces en
verwerkingsproces van landbouwproducten én investeringen die de beperking of
revalorisatie van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de
verwerking of de afzet van de landbouwproducten tot doel hebben. Binnen de afgelijnde
doelgroep (zie antwoord vraag 3) werden geen specifieke accenten gelegd. Mits ze
voldoen aan de voorwaarden, kunnen ook projecten vanuit de kleinschalige landbouw,
korte keten en bio aangevraagd worden.
5. Neen. Zoals vermeld op de website van het Departement Landbouw en Visserij zijn er
drie mogelijke begunstigden voor de maatregel:
- verwerkers die behoren tot de NACE-BEL- codes (primaire verwerkers,
voorbereiding of eerste fase van het verwerkingsproces) vastgelegd in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in
de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en
de voedselveiligheid van landbouwproducten;
- groepen van landbouwers;
- en een combinatie van deze begunstigden.
Of bv. veilingen, de distributiesector of proefcentra kunnen meedingen naar
projectsteun, hangt dus af van de hoofdactiviteiten en de organisatiestructuur van de
onderneming of de organisatie.
6. Naast de investeringsfocussen en –thema’s is er in de oproep ook altijd een open deel.
Dat doe ik om ondernemers met andere waardevolle innovatieve ideeën die passen
binnen de doelen van de maatregel zoals vastgelegd in het hierboven vermelde besluit,
te ondersteunen voor de verdere uitwerking van hun idee.
7. Ook de selectieprocedure wordt toegelicht op de website van het Departement
Landbouw en Visserij. De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van een
aantal selectiecriteria. Deze criteria zijn de mate waarin de investeringen een
meerwaarde betekenen voor de landbouwsector, de duurzaamheid van de investering
(economisch, ecologisch en sociaal) en de mate waarin de investering aansluit bij een
samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

