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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES
1.a) Financial Data

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values
.
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1.c) Key information on RDP implementation based on data from a) and b)
De tabel Financiën (tabel a) geeft weer de programmering van middelen van het uitvoeringsprogramma POP 2014
– 2020, verdeeld over de maatregelen en prioriteiten. De uitvoering is gestart in 2015. Binnen maatregel 10 is
verantwoord de betaalde bedragen voor doorlopende contracten Agrarisch Natuurbeheer. Binnen maatregel 17 is
verantwoord de eerste storting in het fonds voor dekking van de risico’s brede weersverzekering.

In 2015 is de uitvoering gestart. In het programma zijn prestatie indicatoren (tabel bij onderdeel b) opgenomen die
Nederland in 2018 en 2023 verwacht te halen. De EU gebruikt de prestatie indicator in 2018 voor verrekening van
de prestatiereserve. Deze reserve is een mogelijke korting op het moment deat de prestatie in 2018 niet gehaald is.
Behalve de kwantitatieve indicatoren bij de prioriteiten 3 en 4 zijn de verwachte indicatoren in 2018 nog niet in
bereikt.
Na vaststelling van het programma (versie 1.2), 16 februari 2015, is een notificatie(versie 2.2) opgesteld waarin de
overheveling van de beschikbare pijler 1 middelen (€ 157,98 mln) in het programma wordt geeffectueerd. De
commissie biedt elke lidstaat de mogelijkheid om deze overheveling op te nemen in het programma. De
overheveling leidt tot een toename van middelen voor watermaatregelen en enkele specifieke sectoren in de
agrarische sector (o.a. rundvee- en aardappelmeelsector).
De overheveling is opgenomen in een notificatie, waarin eveneens een kleine wijziging is verwerkt voor de
verschuiving van middelen van maatregel 4.1 Innovatie maatregelen (- € 8 mln) naar maatregel 1 training en
demonstraties (+ 1,2 mln), 10 agro milieu water internationale doelen (+ € 4,1 mln) en 16 samenwerking (+ € 2,7
mln).
Hoewel het niet leidt tot een aanpassing van het indicatorplan is in de notificatie eveneens gebruikt om het
gewijzigde systeem van Agrarisch Natuurbeheer, individueel naar collectief, in het programma te effectueren.
De notificatie is vastgesteld op 6 januari 2016.

1.d) Key information on achievements towards the milestones set in the performance Framework
based on Table F (From 2017)
This section applies to AIR(s) 2016 only
1.e) Other RDP specific element [optional]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Description of any modifications made to the evaluation plan in the RDP during the year, with
their justification
Beschrijving van de wijzigingen in het evaluatieplan in het RDP in 2014 en 2015
In 2015 is het handboek monitoring en evaluatie opgesteld. Dit handboek beschrijft welke data verzameld gaat
worden om het verloop van het programma POP3 te monitoren en evalueren. Daarnaast zijn de
verantwoordelijkheden beschreven en is een overzicht geven van de periodieken rapportages.
Dit handboek sluit goed aan bij de informatie behoeften van de commissie. Het CvT heeft het handboek op 2
december 2015 vastgesteld.

2.b) A description of the evaluation activities undertaken during the year (in relation to section 3 of
the evaluation plan)
In de afgelopen periode is gestart met de uitvoering van het programma POP3. Deze periode staat in het teken de
opbouw van het monitoring en evaluatie systeem. Het handboek monitoring en evaluatie vormt hierbij de basis.

2.c) A description of activities undertaken in relation to the provision and management of data (in
relation to section 4 of the evaluation plan)
In het handboek monitoring en evaluatie is een lijst opgenomen met data informatie , die gebruikt wordt om het
programma te monitoren. RVO.nl is belast met de uitvoering van het programma en zal de noodzakelijk data voor
monitoring verzamelen. In 2015 heeft RVO.nl hiervoor het uitvoeringsplatform ingericht, zodat informatie tijdens de
uitvoering beschikbaar komt.

2.d) A list of completed evaluations, including references to where they have been published on-line
Publisher/Editor

Regiebureau POP

Author(s)

Ecorys Nederland b.v

Title

Ex ante evaluatie van het Plattelands Ontwikkelings-Programma 2014 - 2020 (POP3)

Abstract

Ter voorbereiding van het uitvoeringsprogramma POP3 is door het bureau Ecorys
Nederland b.v. een ex ante evaluatie uitgevoerd.

URL

http://www.regiebureau-pop.eu/pop_files/file_1924_bijlage_1.1_ex_ante_evaluatie.pdf
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2.e) A summary of completed evaluations, focussing on evaluation findings
EX ante evaluatie
De ex ante evaluatie vormt een onderdeel van het programmadocument POP3. In de evaluatie is een samenvatting
opgenomen. Hiervan zijn de relevante conclusies hieronder opgenomen.
1. SWOT-analyse
- SWOT-analyse is een analyse opgenomen van de lokale/regionale verschillen in de natuur- en milieuproblematiek
- Er is meer aandacht voor de relatie van de stad met het platteland en de maatschappelijke wensen (het van buiten
naar binnen redeneren). Een voorbeeld daarvan is aandacht voor de weidegang van koeien
- Er wordt gemotiveerd waarom de SWOT-tabel niet is verbijzonderd naar regio’s. Voor wat betreft de sociaaleconomische problematiek is dat terecht. Voor de milieuproblematiek zijn er wel degelijk regionale verschillen,
die een gedifferentieerde aanpak rechtvaardigen
- De SWOT-analyse biedt voldoende aanknopingspunten om de strategie en de maatregelen op te baseren
2. Strategie
Er is gekozen voor meer focus dan in het POP2, door de behoeften van de landbouw meer centraal te stellen. Ook
wordt niet ingezet op alle EU-plattelandsprioriteiten en aandachtsgebieden. Die keuze wordt onderbouwd. Niettemin
zijn de strategie en de maatregelen nog steeds relatief breed en kan het programma bij de nadere uitwerking aan kracht
winnen door in de (landsdelige of provinciale) verordeningen scherp(er) af te bakenen en vervolgens goede projecten
te selecteren.
3. Maatregelfiches
- Met uitzondering van artikel 28 (maatregel 10) en art. 42-44 (maatregel 19) is er een standaardtekst opgenomen
voor de principes voor selectiecriteria. De selectiecriteria worden in het Comité van Toezicht besproken en bepaald
en in de landsdelige/provinciale verordeningen opgenomen. Wel maakt dit het nu lastig om te beoordelen of op
programmaniveau de juiste criteria zullen worden gehanteerd om de goede projecten/initiatieven te selecteren;
- Voor de maatregelen zijn selectiecriteria geformuleerd, waaronder economische doelmatigheid en
milieuefficiëntie. Dat aanvragen op basis van deze selectiecriteria mogen worden beoordeeld als dat nuttig
(dienstig) wordt bevonden. In de ogen van de evaluatoren verhoogt een dergelijke selectie van projecten de
kwaliteit van de uitvoering en is zonder uitzondering nuttig. Deze procedure past naadloos in de nieuwe aanpak
van de Commissie. Een punt van aandacht is dat de uitwerking van de selectiecriteria anders uit zal pakken
voor verschillende typen projecten (innovatie, demonstratie of niet-productieve investering);
- Er is goed rekenschap gegeven van de wetenschappelijke kritiek op de effectiviteit van bepaalde maatregelen uit
de voorgaande periode (het POP2). In POP3 zijn de maatregelen aangepast om ze effectiever te maken (o.a.
agrarisch natuurbeheer).
4. Uitvoeringsstructuur
- Uit het programma komt geen eenduidig beeld naar voren met betrekking tot de rol van provincies en landsdelen.
Daarmee is de organisatie van de uitvoering en vervolgens ook de effectiviteit en efficiëntie ervan niet goed te
beoordelen. Een verbetering in POP3 is dat er nu één betaalorgaan op nationaal niveau komt voor alle betalingen
aan de begunstigden en dat reduceert de uitvoeringskoten;
- Er zijn regionale verschillen per thema. Door vooraf geen onderscheid te maken in de problematiek tussen de
provincies en/of landsdelen is er een risico op versnippering van het beleid. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat in
bepaalde provincies initiatieven worden ondersteund waar de problematiek kleiner is dan elders in het land.
Bundeling op landsdelig niveau is daarom vaak wenselijk. Mogelijk is voor bepaalde onderwerpen een systeem
met een nationale selectie van projecten (op basis van een tender) nog efficiënter;
- Uit het programma is niet af te leiden hoe hoog de kosten van de uitvoering van de maatregelen zullen zijn en
onder welke post deze zijn begroot. Wel zijn er indicaties dat de uitvoering kosten effectiever zal zijn dan bij
POP2, onder andere door de instelling van één betaalorgaan;
- Het indicatorplan is sterk gericht op de input (publieke uitgaven) en de output (bijv. aantal projecten). Wat
ontbreekt, zijn indicatoren gericht op het beoogde resultaat van de acties en de wijze waarop deze leiden tot de
beoogde veranderingen op het platteland. Het is goed dat er wel een procedure is opgesteld om tot
resultaatsindicatoren te komen met het opstellen van het“Handboek Evaluatie en Monitoring”;
- De partnerschapsovereenkomst beschrijft dat EFRO en ELFPO elkaar kunnen versterken op het gebied van de
voedselproductie en biobased economy. Het is van belang de beide fondsen goed af te bakenen, wat nog beter
uitgewerkt kan worden dan nu in de partnerschapsovereenkomst is gedaan;
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2.f) A description of communication activities undertaken in relation to publicising evaluation
findings (in relation to section 6 of the evaluation plan)
No communication activities defined
2.g) Description of the follow-up given to evaluation results (in relation to section 6 of the evaluation
plan)
Reference shall be made to the evaluation plan, any difficulties encountered in implementation shall be described,
together with solutions adopted or proposed.
Evaluation result relevant In 2015 zijn geen specifiek evaluatie uitgevoerd over de voortgang van het programma
for follow-up (Describe POP3.
finding & mention source
in brackets)
Follow-up carried out

Bij het vaststellen van het Monitoring en Evaluatie is afgesproken dat in de volgende
versie ook het onderwerp “ongoing evaluation” verder uitgewerkt wordt.

Responsible authority for
follow-up
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN
3.a) Description of steps taken to ensure quality and effectiveness of programme implementation
Uitvoering programma POP3
In de voorbereiding van en de start van het programma zijn werkafspraken gemaakt voor een gefocuste uitvoering. De bestuursovereenkomst afgesloten
tussen provincies en het RVO.nl vormt het uitvoeringskader van het programma. In deze overeenkomst hebben provincies en RVO.nl de rollen tijdens de
uitvoering gedefinieerd.
Twaalf provincies en het ministerie van EZ zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma POP3. Alle dertien zijn zelfstandige bestuursorganen
met elk een eigen beleid. De uitvoering van het programma moet wel eenduidig plaatsvinden. In 2015 is hiervoor de modelverordening vastgesteld. Daarnaast
heeft het CvT in juni de selectiecriteria vastgesteld, hierbij is wel besloten om de selectiecriteria verder aan te scherpen. Hierover zal in 2016 een besluit
worden genomen.
Openstelling maatregelen
In 2015 is de regeling voor agro-milieu maatregelen “Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer” opengesteld. De regeling is volledig vernieuwd ten opzichte van
de oude regeling in POP2, waarbij de belangrijkste is de wijziging van individuele naar collectieve contracten. 40 collectieven hebben een subsidieverzoek
ingediend. Voor alle 40 aanvragers is inmiddels een de beschikking vastgesteld. Met de beschikking zijn in totaal afspraken gemaakt over het beheer van x ha
landbouwgrond. In 2016 worden nog aanvullingen op de bestaande beschikkingen verwacht.
In 2015 is binnen maatregel 17 de brede weersverzekering opengesteld. x bedrijven hebben zich aangemeld voor deze verzekering.
De provincies zijn samen met RVO.nl gestart met de voorbereiding van de openstellingen van de verschillende regelingen. In de provincies Noord Brabant en
Overijssel zijn eind 2015 de eerste openstellingen geweest. De overige provincies volgen in 2016.
De provincies hebben gezamenlijk besloten om de openstelling van de Jonge Landbouwers in 2015 gezamenlijk uit te voeren. De voorbereiding vraagt iets
meer tijd en is pas 1 maart 2016 opengesteld.
Leader
Een groot deel van 2015 stond in het teken van de goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS). De Landelijke Selectiecomité heeft in deze
periode bezig de ingediende LOS’sen van 20 Leadergroepen beoordeeld. In oktober is bekend gemaakt dat alle ingediende LOS’sen positief beoordeeld waren
en dat na de formele goedkeuring door de provincies de Leadergroepen van start konden gaan.
Op 25 november is een landelijke startbijeenkomst georganiseerd voor Leader in POP3. Ongeveer 120 deelnemers waren hierbij aanwezig om getuige te zijn
van de landelijke aftrap van de nieuwe programmaperiode voor Leader. De bijeenkomst is goed beoordeeld door de deelnemers en er was veel animo om een
nieuwe landelijke bijeenkomst te gaan organiseren zodra alle 20 Leadergroepen daadwerkelijk operationeel zijn.
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3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
1

Simplified Cost Options (SCOs) , proxy automatically calculated

Total RDP financial allocation
[EAFRD]

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e)

[%]
[%] realised
planned
expenditure
SCO
through
coverage SCO out of
out of the
total RDP
total RDP
allocation
2
3
allocation (cumulative

607.305.360,00

39,16

4,70

1

Simplified Cost Options shall be intended as unit cost/flat rates/lumps sums CPR Article 67(5) including the EAFRD specific methods under point (e) of that article such as business start-up lump sums,
flat rate payments to producers organisations and area and animal related unit costs.
2
Automatically calculated from programme version's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
3
Automatically calculated from declarations of expenditure's measures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Simplified Cost Options (SCOs), based on specific detailed MS data [optional]
Total RDP financial allocation [EAFRD]
Total CPR Article 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e)

607.305.360,00

Fund specific methods CPR Article 67(5)(e)

607.305.360,00

[%] planned SCO coverage out of the total RDP
allocation

[%] realised expenditure through SCO out of total
RDP allocation (cumulative

E-management for beneficiaries [optional]
[%] EAFRD funding

[%] Operations concerned

Application for support
Payment claims
Controls and compliance
Monitoring and reporting to the MA/PA

Average time limits for beneficiaries to receive payments [optional]
[Days]
Where applicable, MS deadline for
payments to beneficiaries

[Days]
Average time for payments to
beneficiaries

Comments
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4. STEPS

TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan
4.a1) Actions taken and state of play as regards establishment of the NRN (governance structure and
network support unit)
Regiebureau POP
Het Regiebureau POP wordt in het uitvoeringsprogramma POP3 volledig gefinancierd via technische bijstand, 50%
bijdrage ELFPO en 50% Rijk en provincies. Het Regiebureau heeft 2 teams, programmateam en Netwerk Support
Unit.
Het programmateam is de ondersteuning van de management autoriteit, minister van EZ, bij de uitvoering van het
programma. In 2015 heeft het programmateam gewerkt aan de start van het uitvoeringsprogramma POP3 en de
afwikkeling van het uitvoeringsprogramma POP2. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2014 – 2016 en de
eerste notificatie waren belangrijke producten voor het team.
Het programmateam levert ook een bijdrage aan de provinciale organisaties bij het opstellen van het
uitvoeringskader en de modelverordening.
Op 30 april 2015 is in het Spoorwegmuseum in Utrecht de start van het POP3 gemarkeerd met een startbijeenkomst
voor betrokkenen. In totaal waren 150 personen aanwezig, die een programma met plenaire inleidingen en diverse
workshops (van de programmaonderdelen POP3) kregen voorgeschoteld. Uit de positieve reacties van de
deelnemers viel op te maken dat de bijeenkomst aan de behoeften van de deelnemers heeft voldaan.
De Netwerk Support Unit (NSU) is de nieuwe gangmaker van het Netwerk Platteland voor de POP3 periode is. Per
1 april 2015 was de NSU voltallig en is het team van start gegaan De NSU faciliteert het Netwerk Platteland met
informatie, inspiratie en inhoudelijke en financiële steun
In de vergadering van het CvT van 24 juni 2015 is de Netwerkstrategie POP3 vastgesteld.
Europese kijkdagen
De permanente vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag organiseert samen met EZ en de
managementautoriteiten van de verschillende Europese fondsen jaarlijks de Europa Kijkdagen. Hier is ook het
ELFPO bij betrokken. Op deze kijkdagen kan iedereen Europese projecten bezoeken. Doel van de kijkdagen is om
te laten zien wat er met het Europese subsidiegeld gebeurt en om een beeld te geven van de resultaten en effecten,
die daarmee worden bereikt.
In 2015 is gekozen voor zogenaamde boegbeeldprojecten. De vrijloopstal Plus in het Brabantse Bladel was het
boegbeeldproject voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Van dit project is promotiefilmpje gemaakt en de
vrijloopstal was te bezichtigen tijdens de Kijkdagen.
Ook kon een bezoek worden gebracht aan de molen van Vrieze’s Erfgoed en aan het heringerichte natuurgebied
Oostvaardersveld. 2015 konden in totaal circa 25 POP2 projecten worden bezocht. Op de website Europa om de
hoek staat de informatie over de deelnemende projecten. Deze website is in 2015 door een paar duizend unieke
bezoekers geraadpleegd.
EIP-agri
Het Europees Innovatie Partnerschap in de landbouw (EIP-agri) is een nieuw initiatief van de Europese Commissie,
dat erop gericht is innovaties van agrarische ondernemers meer kans te geven door ze te verbinden met kennis en
ervaring die deze ondernemers niet zelf kunnen mobiliseren. De samenwerking betreft ook samenwerken in
innovatie met bestaande of andere groepen, kennisoverdracht en voorlichting, investeren in innovatie en
garantstelling marktintroductie innovaties.
Het NSU heeft in 2015 voor de provincies verschillende bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van innovatie in
de landbouw. Zowel op provinciaal niveau als landelijk. Deze hebben geleid tot inzichten en afspraken over
11

openstellingen, selectiecriteria en wijze van beoordeling van innovatieve projecten.
Op 5 november is een voorlichtingsbijeenkomst over innovatie in de landbouw gehouden voor adviseurs en
innovatiemakelaars. Deze kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van initiatiefnemers. Hierdoor komen meer en
betere innovatieprojecten tot stand. Er waren ca. 40 personen aanwezig. De gegeven informatie en de mogelijkheden
voor kennisuitwisseling en netwerken werd gewaardeerd.
Met ca. 50 personen die een rol hebben bij landbouwinnovatie zijn in 2015 gesprekken gevoerd. Dit betrof onder
andere Ontwikkelingsmaatschappijen, Topsectoren, Kamer van Koophandel, initiatiefnemers en adviseurs. Het doel
van de gesprekken was: informeren over maatregelen en werkwijze POP3, adviseren van potentiële initiatiefnemers
over hun plannen en uitbreiden van het netwerk.

4.a2) Actions taken and state of play as regards the implementation of the action plan
Communicatie
De Netwerkstrategie vormt de basis van de communicatiestrategie voor het voltallig Regiebureau POP, wat leidde
tot het communicatieplan. In het communicatieplan is geen
Er is ook geen goed onderscheid te maken tussen de communicatie van het programmateam en van de NSU. Door
hun verschillende focus en kennis versterken ze elkaar hierin.
In het najaar is opdracht gegeven om een nieuwe website voor het Regiebureau POP te bouwen waarin de
samenwerking goed tot uitdrukking gaat komen. De website is 1 juni 2016 operationeel.
De bestaande website van het Netwerk Platteland heeft 1575 unieke bezoekers per maand. Eind 2015 waren 2579
personen geabonneerd op de Nieuwsbrief. Ook via Twitter, Facebook en LinkedIn zijn berichten naar het Netwerk
Platteland gestuurd en is interessante informatie gedeeld.
De leden van de NSU bezochten in 2015 ca. 30 bijeenkomsten bezocht. In deze bijeenkomsten is kennis opgedaan,
het netwerk uitgebreid en is informatie gegeven over POP3 en netwerk Platteland. Van verschillende bijeenkomsten
is verslag gedaan op de website van Netwerk Platteland

4.b) Steps taken to ensure that the programme is publicised (Article 13 of Commission Implementing
Regulation (EU) No 808/2014)
Het uitvoeringsprogramma POP3 is gepubliceerd op de website van het Regiebureau POP. (
http://www.regiebureau-pop.eu/nl/info/41/161/80/ )
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5. ACTIONS TAKEN TO FULFIL EX ANTE CONDITIONALITIES
5.a) Unfulfilled criteria of general ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality

Criterion

5.b) Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities
General exante
Criterion Actions to be taken
conditionality

Deadline Body responsible for fulfilment

Actions taken

Date of
fulfilment Commission
Comments
of
the position
action

5.c) Unfulfilled criteria of thematic ex-ante conditionalities
Priority-linked ex-ante conditionality

Criterion

P5.1 - Energie-efficiëntie: er zijn maatregelen genomen ter bevordering van kosteneffectieve verbeteringen P5.1.a - maatregelen om ervoor te zorgen dat er voor de energieprestatie van gebouwen minimumeisen zijn
van efficiëntie bij eindgebruik van energie en kosteneffectieve investeringen in energie-efficiëntie bij de die in overeenstemming zijn met de artikelen 3, 4 en 5 van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees
bouw of renovatie van gebouwen.
Parlement en de Raad;
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5.d) Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities
Prioritylinked exante
Criterion
conditiona
lity
P5.1

P5.1.a

Actions to be taken

Maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat
minimumeisen voor de energieprestatie van
gebouwen vastgesteld worden die in lijn zijn met de
bepalingen in Artikels 3, 4 en 5 van Richtlijn
2010/31/EU.

Deadline

01/01/2015

Body responsible
fulfilment

for

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de
Minister voor Wonen en
Rijksdienst

De Lidstaat kan beslissen om de eisen bepaald in
Artikel 4(1) van voornoemde richtlijn niet vast te
stellen of toe te passen voor de categorieën gebouwen
beschreven in Artikel 4(2).

P5.1.a

Nodige maatregelen zijn genomen om een systeem
van energieprestatiecertificaten op te zetten in
overeenstemming met Artikel 11 van Richtlijn
2010/31/EU.
De certificaten bevatten aanbevelingen voor
maatregelen in verband met een ingrijpende renovatie
van de bouwschil of technische bouwsystemen en in
verband met individuele onderdelen van een gebouw,
losstaand van een ingrijpende renovatie van de
bouwschil of technische bouwsystemen.

De Rijksoverheid heeft een systeem opgezet
dat garandeert dat de
energieprestatiecertificaten uitgereikt worden
die de aanbevelingen en informatie bevatten
zoals beschreven in Artikel 11 (2) (3) en (4)
van de Richtlijn 2010/31/EU. Dit is per 1
januari 2015 in werking gegaan, middels het
energielabel woningen.

Date
of
Commission
fulfilment of
Comments
position
the action

02/02/2015

Not
informed

01/01/2015

Not
informed

De regelgeving hierover is geregeld in:
Besluit energieprestatie gebouwen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023734/geld
igheidsdatum_12-02-2015

Nieuwe wetgeving is vastgesteld die de categorieën
bepaalt waarvoor de verplichtingen ten aanzien van
overhandigen of beschikbaar hebben van een
energieprestatiecertificaat niet van toepassing is,
overeenkomstig de voorzieningen van Artikel 4(2)
van Richtlijn 2010/31/EU.

P5.1

Actions taken

01/01/2015

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de
Minister voor Wonen en
Rijksdienst

De Rijksoverheid heeft een systeem opgezet
dat garandeert dat de
energieprestatiecertificaten uitgereikt worden
die de aanbevelingen en informatie bevatten
zoals beschreven in Artikel 11 (2) (3) en (4)
van de Richtlijn 2010/31/EU. Dit is per 1
januari 2015 in werking gegaan, middels het
energielabel woningen.
En de regeling energieprestatie gebouwen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020921/2/ge
ldigheidsdatum_01-01-2015

Deze aanbevelingen moeten technisch haalbaar zijn
voor het gebouw in kwestie en kunnen een raming
bieden van de terugverdientijden of de
kostenvoordelen gedurende de economische
levensduur ervan.
Het energieprestatiecertificaat geeft aan waar de
eigenaar of huurder meer informatie kan verkrijgen
De Rijksoverheid zal een systeem opzetten dat
garandeert dat de energieprestatiecertificaten
uitgereikt worden die de aanbevelingen en informatie
bevatten zoals beschreven in Artikel 11 (2) (3) en (4)
van de Richtlijn 2010/31/EU.
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5.e) (Optional) additional information to complement the information provided on the 'actions taken' table
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6. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Bijlage
7. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES
7.a) Table A: Committed expenditure by measure and focus area
Measure

Sub-Measure

Priority

Focus Area

P2

2A

M04

P2

2A

M04

P4

M01
M01

Total public
expenditure

0,00
50.700.000,00
15.550.000,00

M04

66.250.000,00

M10

P4

44.279.449,00

M10

44.279.449,00

M16

P2

2A

M16

0,00

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

P3

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden, dieren- en plantenziekten, plagen en
milieu-incidenten

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden, dieren- en plantenziekten, plagen en
milieu-incidenten

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

M19

3B
0,00

P3

3B
0,00

P3

3B

19.1 - Voorbereidende steun

P6

6B

M19

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de vanuit de gemeenschap geleide
strategie voor lokale ontwikkeling

P6

6B

M19

19.3 - Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale actiegroep

P6

6B

M19

19.4 - Steun voor lopende kosten en dynamisering

P6

6B

0,00

M20
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7.b) Table B: Realised output indicators by measure and focus area
7.b1) Table B1: Realised outputs (AIR) - CUMULATIVE
7.b1.a) M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14)
Measure

Sub-Measure

Indicator

M01

O1 - Totale overheidsuitgaven

M01

O1 - Totale overheidsuitgaven

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O1 - Totale overheidsuitgaven

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O1 - Totale overheidsuitgaven

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O3 - Aantal ondersteunde acties

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O3 - Aantal ondersteunde acties

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O11 - Aantal gegeven opleidingsdagen

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O11 - Aantal gegeven opleidingsdagen

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O12 - Aantal deelnemers aan trainingen

M01

1.1 - ondersteuning voor beroepsopleiding en maatregelen voor het
aanleren van vaardigheden

O12 - Aantal deelnemers aan trainingen

M01

1.2 - Ondersteuning voor demonstratieactiviteiten en
voorlichtingsacties

O3 - Aantal ondersteunde acties

M01

1.2 - Ondersteuning voor demonstratieactiviteiten en
voorlichtingsacties

O3 - Aantal ondersteunde acties

M01

1.3 - ondersteuning voor korte-termijnuitwisseling in de landbouw en
bosbeheer, en bezoeken aan landbouwbedrijven en bossen

O3 - Aantal ondersteunde acties

M01

1.3 - ondersteuning voor korte-termijnuitwisseling in de landbouw
en bosbeheer, en bezoeken aan landbouwbedrijven en bossen

O3 - Aantal ondersteunde acties
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Priority

Focus Area

P2

2A

B1: output
realised
(2014-2015
cumul)
0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

P2

2A

0,00
0,00

7.b1.b) M04: Investeringen in materiële activa (art. 17)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Priority

Focus
Area

2A

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

out of which FI

P2

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

out of which FI

P4

M04

O1 - Totale overheidsuitgaven

out of which FI

M04

O2 - Totaal investeringsbedrag

P2

M04

O2 - Totaal investeringsbedrag

P4

M04

O2 - Totaal investeringsbedrag

M04

O3 - Aantal ondersteunde acties

out of which FI

P2

M04

O3 - Aantal ondersteunde acties

out of which FI

P4

M04

O3 - Aantal ondersteunde acties

out of which FI

B1:
output
realised
(20142015
cumul)
0,00
0,00
0,00

2A

0,00
0,00
0,00

2A

0,00
0,00
0,00

2A

0,00
0,00
0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O3 - Aantal ondersteunde acties

P2

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O3 - Aantal ondersteunde acties

P4

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O3 - Aantal ondersteunde acties

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

P2

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

P4

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde
bedrijven/begunstigden

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

out of which FI

P2

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

out of which FI

P4

2A

0,00
0,00
0,00

2A

0,00
0,00
0,00

2A

0,00
0,00
0,00
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2A

0,00
0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde
bedrijven/begunstigden

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O3 - Aantal ondersteunde acties

P2

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O3 - Aantal ondersteunde acties

P4

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de
verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O3 - Aantal ondersteunde acties

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

P2

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

P4

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in
infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en
bosbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de
landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

out of which FI

0,00
2A

0,00

0,00

0,00

2A

0,00

0,00

0,00

2A

0,00

0,00

0,00

2A

0,00

0,00

0,00

P2
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2A

0,00

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de
landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in
de landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de
landbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

P2

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de
landbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

P4

M04

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve
investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in
de landbouw

O3 - Aantal ondersteunde acties

P4

0,00

0,00

2A

0,00

0,00

0,00
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7.b1.c) M16: Samenwerking (art. 35)

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

Dimension 3

B1:
output
Focus realised
Priority
Area
(20142015
cumul)

M16

O1 - Totale overheidsuitgaven

EIP

M16

O1 - Totale overheidsuitgaven

EIP

P2

2A

P2

2A

0,00

M16

O1 - Totale overheidsuitgaven

EIP

out of which FI

M16

O1 - Totale overheidsuitgaven

EIP

out of which FI

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr of EIP cooperation
operations supported (e.g.pilot
projects, product
development...)

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in
EIP-groepen

EIP

Nr of EIP cooperation
operations supported
(e.g.pilot projects, product
development...)

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr of EIP groups supported

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

farm holders

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

NGOs

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

SMEs

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

Advisors

0,00

0,00
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0,00
0,00

P2

2A

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

others (other public
bodies…)

0,00

M16

O16 - Aantal door EIP
ondersteunde groepen, aantal
door EIP gesteunde acties en
aantal en soort partners in EIPgroepen

EIP

Nr partners in EIP groups

Research institutes

0,00

M16

16.0 - Overig

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.0 - Overig

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

O1 - Totale overheidsuitgaven

non EIP

P2

2A

0,00

0,00

16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor de
ontwikkeling van nieuwe producten, werkwijzen,
processen en technologieën
16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme
16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en ontwikkeling
van de korte toeleveringsketens en lokale markten en
ondersteuning voor promotieactiviteiten in een lokale
context met betrekking tot de ontwikkeling van de
korte toeleveringsketens en lokale markten

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen van
of aanpassing aan de klimaatverandering en voor een
gezamenlijke aanpak van milieuprojecten en de
lopende milieupraktijken
16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie
16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën
16.8 - ondersteuning voor het opstellen van plannen
voor bosbeheer of gelijkwaardige instrumenten
16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met betrekking tot
de gezondheidszorg, de sociale integratie, door de
gemeenschap ondersteunde landbouw en onderwijs
over het milieu en voedsel
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P2

2A

0,00

16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor
de ontwikkeling van nieuwe producten,
werkwijzen, processen en technologieën
16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme
16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en
ontwikkeling van de korte toeleveringsketens en
lokale markten en ondersteuning voor
promotieactiviteiten in een lokale context met
betrekking tot de ontwikkeling van de korte
toeleveringsketens en lokale markten

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen
O1 - Totale overheidsuitgaven
van of aanpassing aan de klimaatverandering en
voor een gezamenlijke aanpak van milieuprojecten
en de lopende milieupraktijken

non EIP

0,00

16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie
16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën
16.8 - ondersteuning voor het opstellen van
plannen voor bosbeheer of gelijkwaardige
instrumenten
16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met
betrekking tot de gezondheidszorg, de sociale
integratie, door de gemeenschap ondersteunde
landbouw en onderwijs over het milieu en voedsel
16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor de
ontwikkeling van nieuwe producten, werkwijzen,
processen en technologieën

M16

16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme

O1 - Totale overheidsuitgaven

non EIP

16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en ontwikkeling
van de korte toeleveringsketens en lokale markten en
ondersteuning voor promotieactiviteiten in een lokale
context met betrekking tot de ontwikkeling van de
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out of which FI

P2

2A

0,00

korte toeleveringsketens en lokale markten
16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen van
of aanpassing aan de klimaatverandering en voor een
gezamenlijke aanpak van milieuprojecten en de
lopende milieupraktijken
16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie
16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën
16.8 - ondersteuning voor het opstellen van plannen
voor bosbeheer of gelijkwaardige instrumenten
16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met betrekking tot
de gezondheidszorg, de sociale integratie, door de
gemeenschap ondersteunde landbouw en onderwijs
over het milieu en voedsel
16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor
de ontwikkeling van nieuwe producten,
werkwijzen, processen en technologieën
16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme

M16

16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en
ontwikkeling van de korte toeleveringsketens en
lokale markten en ondersteuning voor
promotieactiviteiten in een lokale context met
betrekking tot de ontwikkeling van de korte
toeleveringsketens en lokale markten

O1 - Totale overheidsuitgaven

non EIP

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen
van of aanpassing aan de klimaatverandering en
voor een gezamenlijke aanpak van milieuprojecten
en de lopende milieupraktijken
16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie
16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën
16.8 - ondersteuning voor het opstellen van
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out of which FI

0,00

plannen voor bosbeheer of gelijkwaardige
instrumenten
16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met
betrekking tot de gezondheidszorg, de sociale
integratie, door de gemeenschap ondersteunde
landbouw en onderwijs over het milieu en voedsel
M16

16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor de
ontwikkeling van nieuwe producten, werkwijzen,
processen en technologieën

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.2 - Ondersteuning voor proefprojecten en voor
de ontwikkeling van nieuwe producten,
werkwijzen, processen en technologieën

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.3 - (Andere) Samenwerking tussen kleine
exploitanten bij de organisatie van gezamenlijke
werkprocessen en het delen van faciliteiten en
middelen, en voor ontwikkeling/marketing van
toerisme

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en ontwikkeling
van de korte toeleveringsketens en lokale markten en
ondersteuning voor promotieactiviteiten in een lokale
context met betrekking tot de ontwikkeling van de
korte toeleveringsketens en lokale markten

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.4 - Ondersteuning voor horizontale en verticale
samenwerking tussen de spelers in de
toeleveringsketen voor de oprichting en
ontwikkeling van de korte toeleveringsketens en
lokale markten en ondersteuning voor
promotieactiviteiten in een lokale context met
betrekking tot de ontwikkeling van de korte
toeleveringsketens en lokale markten

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen van
of aanpassing aan de klimaatverandering en voor een
gezamenlijke aanpak van milieuprojecten en de
lopende milieupraktijken

O1 - Totale overheidsuitgaven

non EIP

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen
van of aanpassing aan de klimaatverandering en
O1 - Totale overheidsuitgaven
voor een gezamenlijke aanpak van milieuprojecten
en de lopende milieupraktijken

non EIP

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen van

non EIP

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
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P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

of aanpassing aan de klimaatverandering en voor een
gezamenlijke aanpak van milieuprojecten en de
lopende milieupraktijken

dan EIP)

M16

16.5 - Ondersteuning voor gezamenlijke acties die
zijn ondernomen met het oog op het verminderen O17 - Aantal ondersteunde
van of aanpassing aan de klimaatverandering en
samenwerkingsoperaties
voor een gezamenlijke aanpak van milieuprojecten (anders dan EIP)
en de lopende milieupraktijken

non EIP

M16

16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.6 - ondersteuning van de samenwerking tussen
spelers in de toeleveringsketen voor een duurzame
levering van biomassa voor gebruik bij de
vervaardiging en industriële processen voor
verwerking van voedingsmiddelen en energie

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.7 - ondersteuning voor lokale niet-CLLD ontwikkelingsstrategieën

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.8 - ondersteuning voor het opstellen van plannen
voor bosbeheer of gelijkwaardige instrumenten

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties (anders
dan EIP)

non EIP

M16

16.8 - ondersteuning voor het opstellen van
plannen voor bosbeheer of gelijkwaardige
instrumenten

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)

non EIP

M16

16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met betrekking tot O17 - Aantal ondersteunde
de gezondheidszorg, de sociale integratie, door de
samenwerkingsoperaties (anders
gemeenschap ondersteunde landbouw en onderwijs
dan EIP)
over het milieu en voedsel

non EIP

M16

16.9 - ondersteuning voor diversificatie van
landbouwactiviteiten in activiteiten met
betrekking tot de gezondheidszorg, de sociale
integratie, door de gemeenschap ondersteunde
landbouw en onderwijs over het milieu en voedsel

non EIP

O17 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsoperaties
(anders dan EIP)
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0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

P2

2A

0,00

0,00

7.b1.d) M17: Risicomanagement (art. 36-39)
Measure

Sub-Measure

Indicator

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M17

17.1 - verzekeringspremie voor gewassen, dieren en planten

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O3 - Aantal ondersteunde acties

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O3 - Aantal ondersteunde acties

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde
regelingen

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde
regelingen

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O10 - Aantal landbouwers dat profiteert van pay-outs

M17

17.2 - onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden,
dieren- en plantenziekten, plagen en milieu-incidenten

O10 - Aantal landbouwers dat profiteert van pay-outs

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O1 - Totale overheidsuitgaven

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O3 - Aantal ondersteunde acties

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O3 - Aantal ondersteunde acties

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde
regelingen

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde
regelingen

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O10 - Aantal landbouwers dat profiteert van pay-outs

M17

17.3 - instrument voor inkomensstabilisering

O10 - Aantal landbouwers dat profiteert van pay-outs
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Priority

Focus Area

P3

3B

B1: output
realised
(2014-2015
cumul)
6.981.377,00
6.981.377,00

P3

3B

1.032,00
1.032,00

P3

3B

0,00
0,00

P3

3B

0,00
0,00

P3

3B

0,00
0,00

P3

3B

0,00
0,00

P3

3B

P3

3B

0,00
0,00
0,00
0,00

P3

3B

0,00

P3

3B

0,00
0,00

7.b2) Table B2.1: Realised LEADER outputs (AIR) - CUMULATIVE

Measure Indicator

Sub-Measure

Dimension 1

Priority

Focus
Area

Output
realised
(20142015
cumul)

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.1 - Voorbereidende steun

LEADER start-up kit

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.1 - Voorbereidende steun

support for preparation of LDS

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00
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M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.3 - Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van
de lokale actiegroep

preparatory technical support for cooperation

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.3 - Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van
de lokale actiegroep

support for inter-territorial cooperation (projects)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.3 - Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van
de lokale actiegroep

support for transnational cooperation (projects)

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.4 - Steun voor lopende kosten en dynamisering

support for animation of the LDS

P6

6B

0,00

M19

O1 - Totale overheidsuitgaven

19.4 - Steun voor lopende kosten en dynamisering

support for running costs of the LDS

P6

6B

0,00

M19

O18 - Bevolking die valt onder lokale
actiegroepen

P6

6B

0,00

M19

O19 - Aantal gekozen lokale
actiegroepen

P6

6B

0,00

M19

O19 - Aantal gekozen lokale
actiegroepen

multi funds

P6

6B

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00
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M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O20 - Aantal ondersteunde LEADERprojecten

19.2 - Steun voor de uitvoering van concrete acties in het kader van de
vanuit de gemeenschap geleide strategie voor lokale ontwikkeling

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6A

0,00

M19

O21 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsprojecten

cooperation inter-territorial

P6

6B

0,00

M19

O21 - Aantal ondersteunde
samenwerkingsprojecten

cooperation transnational

P6

6B

0,00

M19

O22 - Aantal en soort initiatiefnemers
van projecten

LAGs

P6

6B

0,00

M19

O22 - Aantal en soort initiatiefnemers
van projecten

NGOs

P6

6B

0,00

M19

O22 - Aantal en soort initiatiefnemers
van projecten

others

P6

6B

0,00

M19

O22 - Aantal en soort initiatiefnemers
van projecten

Public bodies

P6

6B

0,00

M19

O22 - Aantal en soort initiatiefnemers
van projecten

SMEs

P6

6B

0,00

M19

O23 - Unieke nummer van de bij het
samenwerkingsproject betrokken
lokale actiegroep

cooperation inter-territorial

P6

6B

0,00

M19

O23 - Unieke nummer van de bij het
samenwerkingsproject betrokken
lokale actiegroep

cooperation transnational

P6

6B

0,00
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7.b3) Table B2.2: LEADER Data items to monitor contributions to the main Focus Area - CUMULATIVE
Measure

Priority

M19

P1

Focus Area Indicator

Dimension 1

Value
(2014-2015
Cumul)

1A

O1 - Totale overheidsuitgaven

0,00

1B

T2 - T2: Totaal aantal in het kader van de samenwerkingsmaatregel
gesteunde concrete acties inzake samenwerking (artikel 35 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013) (groepen, netwerken/clusters,
proefprojecten...) (aandachtsgebied 1B)

0,00

M19

P1

M19

P1

1C

O12 - Aantal deelnemers aan trainingen

0,00

M19

P2

2A

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

0,00

M19

P2

2B

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

0,00

M19

P3

3A

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

0,00

M19

P3

3B

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

0,00

M19

P4

4A

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Agri

0,00

M19

P4

4A

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Forest

0,00

M19

P4

4B

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Agri

0,00

M19

P4

4B

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Forest

0,00

M19

P4

4C

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Agri

0,00

M19

P4

4C

O5 - Totale oppervlakte (ha)

Forest

0,00

M19

P5

5A

O5 - Totale oppervlakte (ha)

0,00

M19

P5

5B

O2 - Totaal investeringsbedrag

0,00

M19

P5

5C

O2 - Totaal investeringsbedrag

0,00

M19

P5

5D

O5 - Totale oppervlakte (ha)

0,00

M19

P5

5D

O8 - Aantal ondersteunde grootvee-eenheden (GVE)

0,00

M19

P5

5E

O5 - Totale oppervlakte (ha)

0,00

M19

P6

6A

T20 - T20: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen
(aandachtsgebied 6A)

0,00

M19

P6

6B

O15 - Bevolking die profiteert van verbeterde diensten/infrastructuur
(IT of anders)

others

0,00

M19

P6

6C

O15 - Bevolking die profiteert van verbeterde diensten/infrastructuur
(IT of anders)

IT

0,00
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7.b4) Table B2.3: Monitoring of technical assistance - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

Table
B2.3
Value

M20

20.1 - ondersteuning voor technische bijstand
(anders dan NRN)

O1 - Totale overheidsuitgaven

administrative costs (staff,
materials…)

Total

0,00

M20

20.1 - ondersteuning voor technische bijstand
(anders dan NRN)

O1 - Totale overheidsuitgaven

other costs (studies, trainings…)

Total

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O1 - Totale overheidsuitgaven

total support for technical assistance

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O1 - Totale overheidsuitgaven

total support for technical assistance

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Consultations with stakeholders
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Consultations with stakeholders
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Consultations with stakeholders
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Consultations with stakeholders
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
others (trainings, web forum…)
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
others (trainings, web forum…)
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
others (trainings, web forum…)
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
others (trainings, web forum…)
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Thematic working groups
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Thematic working groups
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Thematic working groups
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O24 - Aantal thematische en analytische
Thematic working groups
uitwisselingen, opgezet met de steun van NRN

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of events organized by NRN

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of events organized by NRN

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of events organized by NRN

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of events organized by NRN

out of which devoted to LAG including

0,00
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0,00
out of which support for set up and running of
the NRN

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

het nationaal netwerk voor het platteland

support to cooperation

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of other tools (website, social
media…)

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of other tools (website, social
media…)

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of other tools (website, social
media…)

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of other tools (website, social
media…)

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of projects examples collected
and disseminated by NRN

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of Publications: leaflets,
newsletters, magazines... including
e-publications

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of Publications: leaflets,
newsletters, magazines... including
e-publications

out of which focused on sharing and
disseminating M&E findings

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of Publications: leaflets,
newsletters, magazines... including
e-publications

out of which devoted to advisors and/or
innovation support services

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O25 - Aantal NRN-communicatiemiddelen

Nr of Publications: leaflets,
newsletters, magazines... including
e-publications

out of which devoted to LAG including
support to cooperation

0,00

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O26 - Aantal ENPO-activiteiten waaraan de
NRN heeft deelgenomen

M20

20.2 - Steun voor het opzetten en de exploitatie van
het nationaal netwerk voor het platteland

O26 - Aantal ENPO-activiteiten waaraan de
NRN heeft deelgenomen
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0,00

0,00
out of which NRN had an active
contribution

0,00

7.b5) Table B3: Annual monitoring for area based, multi-annual and livestock unit measures (AIR) - ANNUAL
7.b5.a) 2014

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

O1 - Totale overheidsuitgaven

others

Dimension 2

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op

Management of landscape, habitats,

Maintenance of HNV arable and

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

Output
realised
Focus
Priority
(Year
Area
2015
ANNUAL)
P4
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P4

P4

P4

P4

P4

P4

het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

grassland, HNV farming

grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
O5 - Totale oppervlakte (ha)
het gebied van milieumaatregelen in

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

P4

P4

P4
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P4

P4

P4

de landbouw
M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

M10

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O6 - Ondersteund fysiek gebied (ha)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O7 - Aantal ondersteunde contracten

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O7 - Aantal ondersteunde contracten
de landbouw

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

P4

P4

P4

P4

P4

P4
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M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van O1 - Totale overheidsuitgaven
genetische hulpbronnen in de landbouw

Plant genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

Plant genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van O1 - Totale overheidsuitgaven
genetische hulpbronnen in de landbouw

Animal genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

Animal genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van O7 - Aantal ondersteunde contracten
genetische hulpbronnen in de landbouw

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

P4

P4

O7 - Aantal ondersteunde contracten

37

7.b5.b) 2015

Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

O1 - Totale overheidsuitgaven

others

Dimension 2

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

Output
realised
Focus
Priority
(Year
Area
2015
ANNUAL)
P4

0,00
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P4

8.570.691,00

8.570.691,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

4.544.897,00

4.544.897,00

P4

25.107.440,00

winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O1 - Totale overheidsuitgaven
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

others

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of inputs incl. integrated
production (reduction of mineral
fertilizers, reduction of pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of inputs incl.
integrated production (reduction of
mineral fertilizers, reduction of
pesticides)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Cultivation practices

Soil cover, ploughing techniques, low
tillage, Conservation agriculture

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of irrigated areas and/or
irrigation rate, irrigation techniques

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

25.107.440,00

P4

524.002,00

524.002,00

P4

0,00

P4

0,00
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P4

19.410,00

19.410,00

P4

0,00

P4

0,00

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

M10

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management of
wetlands

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Irrigation/drainage

Reduction of drainage, management
of wetlands

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological features
(e.g. field margins, buffer areas, flower
strips, hedgerows, trees)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Creation, upkeep of ecological
features (e.g. field margins, buffer
areas, flower strips, hedgerows, trees)

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land to
grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Management of landscape, habitats,
grassland, HNV farming

Maintenance of HNV arable and
grassland systems (e.g. mowing
techniques, hand labour, leaving of
winter stubbles in arable areas),
introduction of extensive grazing
practices, conversion of arable land
to grassland.

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Crop diversification, crop rotation

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O5 - Totale oppervlakte (ha)
de landbouw

Farm management, integrated
approaches

Animal feed regimes, manure
management

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O6 - Ondersteund fysiek gebied (ha)

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw

O7 - Aantal ondersteunde contracten

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op
het gebied van milieumaatregelen in O7 - Aantal ondersteunde contracten
de landbouw

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O5 - Totale oppervlakte (ha)

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

P4

5.332,00

5.332,00

P4

104.409,00

104.409,00

P4

642,00

642,00

P4

0,00

P4

0,00
Plant genetic resources
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P4

genetische hulpbronnen in de landbouw

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van O1 - Totale overheidsuitgaven
genetische hulpbronnen in de landbouw

Animal genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

Animal genetic resources

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling van O7 - Aantal ondersteunde contracten
genetische hulpbronnen in de landbouw

M10

10.2 - ondersteuning voor behoud en
duurzaam gebruik en ontwikkeling
van genetische hulpbronnen in de
landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

O1 - Totale overheidsuitgaven

Plant genetic resources

0,00

P4

0,00

P4

O7 - Aantal ondersteunde contracten

0,00
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7.b6) Table B4: Total public of the operations which have additional contributions to other Focus Areas (AIR) - CUMULATIVE
Indicator

Priority

Focus Area

O1 - Totale overheidsuitgaven

P1

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

2B

O1 - Totale overheidsuitgaven

P3

3A

O1 - Totale overheidsuitgaven

P3

3B

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5A

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5B

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5C

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5D

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5E

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6A

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6B

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6C

Indicator

Total public - YEAR 2015 Cumulative
(total programmed FA)
0,00

2A

0,00

6.981.377,00
38.747.030,00

0,00

P4 breakdown: Total public - YEAR
2015 Cumulative (Total public of all
P4 operations having contributions to
each individual P4 Fas - double
counting)

Priority

Focus Area

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

4A

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

4B

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

4C

0,00
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Indicator

Priority

O1 - Totale overheidsuitgaven

P1

O1 - Totale overheidsuitgaven

P2

O1 - Totale overheidsuitgaven
O1 - Totale overheidsuitgaven
O1 - Totale overheidsuitgaven
O1 - Totale overheidsuitgaven

Focus Area

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(Total public of all
the operations having
additional
contributions to other
Fas - double
counting)
0,00

2A

0,00

P2

2B

0,00

P3

3A

0,00

P3

3B

0,00

P4

4A

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

4B

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P4

4C

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5A

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5B

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5C

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5D

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P5

5E

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6A

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6B

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

P6

6C

0,00
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7.c) Table C: Breakdown for relevant outputs and measures by type of area, gender and/or age - CUMULATIVE
7.c1) Table C1.1: Monitoring of outputs broken down by area type - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Cumul
20142015

Indicator

Dimension 1

Dimension 2

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

Other

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

Mountain

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

Specific

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

non NCA

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Total

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en bosbouw
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en bosbouw
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en bosbouw
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur, in verband met de ontwikkeling,
modernisering of aanpassing van de land- en bosbouw
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of
ontwikkeling van landbouwproducten

M04

4.3 - Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur, in verband met de
ontwikkeling, modernisering of aanpassing van de land- en bosbouw
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen
van de klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
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Other

0,00

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten
in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor kleine
landbouwers die hun bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten
in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

Mountain

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

NCA

Specific

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

non NCA

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Total

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor kleine
landbouwers die hun bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten
in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor kleine
landbouwers die hun bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten
in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor kleine
landbouwers die hun bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische
activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van nietagrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor
kleine landbouwers die hun bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
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7.c2) Table C1.2 - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op het gebied van milieumaatregelen in de landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M10

10.1 - betaling voor verplichtingen op het gebied van milieumaatregelen in de landbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M15

15.1 - betaling voor verbintenissen op het gebied van milieu- en klimaatmaatregelen in
de bosbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven

M15

15.1 - betaling voor verbintenissen op het gebied van milieu- en klimaatmaatregelen in
de bosbouw

O1 - Totale overheidsuitgaven
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Dimension 1

Cumul
2014-2015
38.747.030,00

of Which Natura 2000

of Which Natura 2000

0,00

7.c3) Table C1.3 - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Cumul
2014-2015

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
10.1 - betaling voor verplichtingen op het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw
10.2 - ondersteuning voor behoud en duurzaam gebruik en ontwikkeling van genetische
hulpbronnen in de landbouw
12.1 - compensatie voor Natura 2000-landbouwgebieden
12.2 - compensatie voor Natura 2000-bosbouwgebieden

O1 - Totale overheidsuitgaven

38.747.030,00

12.3 - compensatie voor landbouwgebieden die vallen onder
stroomgebiedsbeheersplannen
13.1 - compensatie in berggebieden
13.2 - Compensatie voor andere gebieden die geconfronteerd worden met specifieke
natuurlijke beperkingen
13.3 - Compensatie voor andere gebieden met specifieke beperkingen
14.1 - Betaling voor welzijn van dieren
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
10.1 - betaling voor verplichtingen op het gebied van milieumaatregelen in de
landbouw
10.2 - ondersteuning voor behoud en duurzaam gebruik en ontwikkeling van genetische
hulpbronnen in de landbouw
12.1 - compensatie voor Natura 2000-landbouwgebieden
12.2 - compensatie voor Natura 2000-bosbouwgebieden

O1 - Totale overheidsuitgaven

12.3 - compensatie voor landbouwgebieden die vallen onder
stroomgebiedsbeheersplannen
13.1 - compensatie in berggebieden
13.2 - Compensatie voor andere gebieden die geconfronteerd worden met specifieke
natuurlijke beperkingen
13.3 - Compensatie voor andere gebieden met specifieke beperkingen
14.1 - Betaling voor welzijn van dieren
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of which organic holdings

2.496.632,00

7.c4) Table C2.1: Monitoring of outputs broken down by age and gender - CUMULATIVE
Measure Sub-Measure

Indicator

Dimension 1

Dimension 2 Priority

Focus
Area

Cumul
20142015

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P2

2A

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P2

2B

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P3

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P4

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P5

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P5

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P5

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P5

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P5

0,00

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P5

0,00
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6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P2

2A

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P2

2A

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P2

2A

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P2

2A

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P2

2A

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
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landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P2

2A

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P2

2B

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P2

2B

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P2

2B

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
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6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

female

P2

2B

0,00

Other non individuals

P2

2B

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P2

2B

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
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male

P3

0,00

voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P3

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P3

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P3

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P3

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
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6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P3

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P4

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P4

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P4

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
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landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

female

P4

0,00

Other non individuals

P4

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P4

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

P5

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
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male

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P5

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P5

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

female

P5

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Other non individuals

P5

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
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ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Total

P5

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

male

P6

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (> 40)

female

P6

0,00

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

male

P6

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
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6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

Age (≤ 40)

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

female

P6

0,00

Other non individuals

P6

0,00

Total

P6

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge
landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking komen
voor de regeling voor kleine landbouwers die hun bedrijf
definitief overdragen aan een andere landbouwer
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor
jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming
voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine
landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.5 - betalingen aan landbouwers die in aanmerking
komen voor de regeling voor kleine landbouwers die hun
bedrijf definitief overdragen aan een andere landbouwer
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7.c5) Table C2.2: Monitoring of outputs broken down by type of agricultural branch - CUMULATIVE
Measure

Sub-Measure

Cumul
2014-2015

Indicator

Dimension 1

O1 - Totale overheidsuitgaven

Field crops

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Granivores

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Horticulture

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Milk

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Mixed (crops + livestock)

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Non agricultural sector (Food industry…)

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Other grazing livestock

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Other permanent crops

0,00

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
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4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O1 - Totale overheidsuitgaven

Wine

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Field crops

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Granivores

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Horticulture

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Milk

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Mixed (crops + livestock)

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Non agricultural sector (Food industry…)

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Other grazing livestock

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Other permanent crops

0,00

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw

M04

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
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4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

O3 - Aantal ondersteunde acties

Wine

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Field crops

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Granivores

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Horticulture

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Milk

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Mixed (crops + livestock)

0,00

Non agricultural sector (Food industry…)

0,00

4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in O1 - Totale overheidsuitgaven
plattelandsgebieden
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6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven

O1 - Totale overheidsuitgaven

Other grazing livestock

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Other permanent crops

0,00

O1 - Totale overheidsuitgaven

Wine

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Field crops

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Granivores

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Horticulture

0,00

Milk

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in O3 - Aantal ondersteunde acties
plattelandsgebieden
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6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven

O3 - Aantal ondersteunde acties

Mixed (crops + livestock)

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Non agricultural sector (Food industry…)

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Other grazing livestock

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Other permanent crops

0,00

O3 - Aantal ondersteunde acties

Wine

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in
plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische
activiteiten

62

7.c6) Table C2.3: Monitoring of outputs broken down by size - CUMULATIVE
Measure

Sub-Measure

Cumul
2014-2015

Indicator

Dimension 1

O1 - Totale
overheidsuitgaven

< 5 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 10 ha to < 20 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 20 ha to < 50 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 5 ha to < 10 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 50 Ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

< 5 ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 10 ha to < 20 ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 20 ha to < 50 ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 5 ha to < 10 ha

0,00

4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw
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4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven
M04

4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van landbouwproducten
4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van
milieumaatregelen in de landbouw

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 50 Ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

< 5 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 10 ha to < 20 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 20 ha to < 50 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 5 ha to < 10 ha

0,00

O1 - Totale
overheidsuitgaven

>= 50 Ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

< 5 ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 10 ha to < 20 ha

0,00

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 20 ha to < 50 ha

0,00

O3 - Aantal

>= 5 ha to < 10 ha

0,00

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers

M06

6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden
6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten

M06

6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
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6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

ondersteunde acties

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven
6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten
6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers
6.2 - Aanloopsteun bij het oprichten van een onderneming voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden

M06

6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven

O3 - Aantal
ondersteunde acties

>= 50 Ha

0,00

6.4 - ondersteuning voor investeringen in het creëren en ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten

7.d) Table D: Progress towards targets
Approved operations

Priority

Focus Area

P2

2A

P2

2B

P2
P3
P3
P3

Indicator

Measure

Sub-Measure

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M04

M04.1

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M04

M04.1

2B

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M06

M06.1

3A

O4 - Aantal ondersteunde bedrijven/begunstigden

M03

3A

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde regelingen

M09

3A

O9 - Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan ondersteunde regelingen

M16

P5

5B

O2 - Totaal investeringsbedrag

M04

P5

5B

O2 - Totaal investeringsbedrag

M07

P5

5C

O2 - Totaal investeringsbedrag

M04

P5

5C

O2 - Totaal investeringsbedrag

M06

P5

5C

O2 - Totaal investeringsbedrag

M07

P5

5C

O2 - Totaal investeringsbedrag

M08
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M16.4

M08.6

Based on
approved
operations
(2014-2015)

Realised targets

Indicator

Dimension 1

Based on
completed
realised
target *

Priority

Focus Area

P1

1A

T1 - T1: percentage uitgaven in het kader van de artikelen 14, 15 en 35 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 ten opzichte van de totale uitgaven voor het
POP (aandachtsgebied 1A)

0,00

P1

1B

T2 - T2: Totaal aantal in het kader van de samenwerkingsmaatregel gesteunde
concrete acties inzake samenwerking (artikel 35 van Verordening (EU)
nr. 1305/2013) (groepen, netwerken/clusters, proefprojecten...)
(aandachtsgebied 1B)

0,00

P1

1C

T3 - T3: Totaal aantal in het kader van artikel 14 van Verordening (EU) nr.
1305/2013 opgeleide deelnemers (aandachtsgebied 1C)

0,00

P2

2A

T4 - T4: percentage landbouwbedrijven met POP-steun voor investeringen in
herstructurering of modernisering (aandachtsgebied 2A)

P2

2B

T5 - T5: percentage landbouwbedrijven met POP-ondersteunde zakelijke
ontwikkelingsplannen/investeringen voor jonge landbouwers
(aandachtsgebied 2B)

P3

3A

T6 - T6: percentage landbouwbedrijven dat steun ontvangt om deel te nemen
aan kwaliteitsregelingen, lokale markten en korte toeleveringsketens, en
producentengroeperingen/-organisaties (aandachtsgebied 3A)

P3

3B

T7 - T7: percentage landbouwbedrijven dat deelneemt aan regelingen inzake
risicobeheer (aandachtsgebied 3B)

1,43

P4

4A

T8N - Bos / ander bebost gebied onder beheerscontracten ter ondersteuning
van de biodiversiteit (ha) (aandachtsgebied 4A)

0,00

P4

4A

T8 - T8: percentage bos / andere beboste gebied onder beheerscontracten ter
ondersteuning van de biodiversiteit (aandachtsgebied 4A)

0,00

P4

4A

T9N - Landbouwgrond onder beheerscontracten ter ondersteuning van de
biodiversiteit en/of landschappen (ha) (aandachtsgebied 4A)

P4

4A

T9 - T9: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter
ondersteuning van de biodiversiteit en/of landschappen (aandachtsgebied 4A)

6,93

P4

4B

T10N - Landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het
waterbeheer (ha) (aandachtsgebied 4B)

0,00

P4

4B

T10 - T10: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter
verbetering van het waterbeheer (aandachtsgebied 4B)

0,00

P4

4B

T11N - Bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van het
waterbeheer (ha) (aandachtsgebied 4B)

0,00

P4

4B

T11 - T11: percentage bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering
van het waterbeheer (aandachtsgebied 4B)

0,00

P4

4C

T12N - Landbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van
bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie (ha) (aandachtsgebied
4C)

0,00
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129.794,00

P4

4C

T12 - T12: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten ter
verbetering van bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie
(aandachtsgebied 4C)

0,00

P4

4C

T13N - Bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering van
bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie (ha) (aandachtsgebied
4C)

0,00

P4

4C

T13 - T13: percentage bosbouwgrond onder beheerscontracten ter verbetering
van bodembeheer en/of ter voorkoming van bodemerosie (aandachtsgebied
4C)

0,00

P5

5A

T14 - T14: percentage geïrrigeerde grond waarvoor op efficiëntere
irrigatiesystemen wordt overgeschakeld (aandachtsgebied 5A)

P5

5B

T15 - T15: Totale investering voor energie-efficiëntie (aandachtsgebied 5B)

P5

5C

T16 - T16: Totale investering in productie van hernieuwbare energie
(aandachtsgebied 5C)

P5

5D

T17 - T17: percentage GVE's waarop investeringen in het beheer van de
veestapel met het oog op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
en/of ammoniak betrekking hebben (aandachtsgebied 5D)

P5

5D

T18N - Landbouwgrond onder beheerscontracten gericht op het verminderen
van de uitstoot van broeikasgassen en/of ammoniak (ha) (aandachtsgebied
5D)

0,00

P5

5D

T18 - T18: percentage landbouwgrond onder beheerscontracten gericht op het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en/of ammoniak
(aandachtsgebied 5D)

0,00

P5

5E

T19N - Landbouw- en bosgrond onder beheer om
koolstofvastlegging/conservering te bevorderen (ha) (aandachtsgebied 5E)

0,00

P5

5E

T19 - T19: percentage landbouwgrond en bosgrond onder beheerscontracten
die bijdragen aan koolstofvastlegging en -behoud (aandachtsgebied 5E)

0,00

P6

6A

T20 - T20: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen (aandachtsgebied
6A)

male

0,00

P6

6A

T20 - T20: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen (aandachtsgebied
6A)

female

0,00

P6

6B

T21 - T21: percentage van de plattelandsbevolking dat onder strategieën voor
plaatselijke ontwikkeling valt (aandachtsgebied 6B)

0,00

P6

6B

T22N - Nettobevolking die voordeel haalt uit verbeterde diensten

0,00

P6

6B

T22 - T22: percentage van de plattelandsbevolking dat voordeel haalt uit
verbeterde diensten / infrastructuur (aandachtsgebied 6B)

0,00

P6

6B

T23 - T23: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen (Leader)
(aandachtsgebied 6B)

male

0,00

P6

6B

T23 - T23: In de ondersteunde projecten gecreëerde banen (Leader)
(aandachtsgebied 6B)

female

0,00

P6

6C

T24N - Nettobevolking die voordeel haalt uit verbeterde diensten

0,00

P6

6C

T24 - T24: percentage van de plattelandsbevolking dat voordeel haalt uit
nieuwe of verbeterde diensten / infrastructuren (ICT) (aandachtsgebied 6C)

0,00
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7.e) Table E: Monitoring of transitional measures - ANNUAL
Measure

Measure (code) under Regulation (EC) No
1698/2005 (DM = Discontinued measure)

M01:Kennisoverdracht en voorlichtingsacties (art. 14)

331, 111

0,00

M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15)

114, 115

0,00

M03: Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (art. 16)

132, 133

0,00

M04: Investeringen in materiële activa (art. 17)

216, 121, 125, 123

0,00

M05: Herstel van door een natuurramp of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en passende
preventieve acties (artikel 18)

126

0,00

M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19)

112, 141, 311,312,313

0,00

M07: Basisvoorzieningen en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (art. 20)

321, 322, 323

0,00

M08: Investeringen in ontwikkeling van bosgebied en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen (art. 21-26)

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

0,00

M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27)

142

0,00

M10: Agromilieu (art. 28)

214

35.321.959,00

M11: Biologische landbouw (art. 29)

214

0,00

M12: Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water betalingen (art. 30)

213, 224

0,00

M13: Betalingen aan gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen (art. 31)

211, 212

0,00

M14: Dierenwelzijn (art. 33)

215

0,00

M15: Bos milieu- en klimaatdiensten en bosbescherming (art. 34)

225

0,00

M16: Samenwerking (art. 35)

124

0,00

M19: Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling
(art. 35, Verordening (EU) nr. 1303/2013)

411, 412, 413, 421, 431

0,00

113

0,00

131

0,00

341

0,00
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Total public
expenditure (EUR)

7.f) Table F: Achievement of the performance framework indicators
7.f1) Table F1: Performance Framework Indicators

Applicable Priority

Indicator

Realised
Calculated
performance
achievement
Adjustment
framework
rate
(YEAR
top ups (B)
indicators
2015)**
(Year {0})* (A)
(C)=(A-B)/E

Milestone
2018
Target
2023
(from
(from RDP)
RDP)
(E)
(D)

X

P2

Totale overheidsuitgaven P2 (EUR)

0,00

0%

17%

432.610.000,00

X

P2

Aantal landbouwbedrijven met POP-steun voor
investeringen in de herstructurering en modernisering
(aandachtsgebied 2a) + bedrijven met POP-ondersteunde
zakelijke ontwikkelingsplannen/ investeringen voor jonge
landbouwers (ag 2B)

0,00

0%

17%

2.800,00

X

P3

Totale overheidsuitgaven P3 (EUR)

6.981.377,00

12.93%

33%

54.000.000,00

X

P3

Aantal landbouwbedrijven dat steun ontvangt om deel te
nemen aan kwaliteitsregelingen, lokale markten/korte
toeleveringsketens, en producentengroeperingen
(aandachtsgebied 3A)

X

P3

Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt aan regelingen
inzake risicobeheer (aandachtsgebied 3B)

X

P4

Totale overheidsuitgaven P4 (EUR)

X

P4

Landbouwgrond onder beheerscontracten die bijdragen
aan biodiversiteit (ha) (aandachtsgebied 4A) + het
verbeteren van het waterbeheer (ha) (aandachtsgebied
4B) + het verbeteren van het bodembeheer en het
voorkomen van bodemerosie (ha) (aandachtsgebied 4C)

X

P6

Aantal gesteunde concrete acties ter verbetering van de
basisdiensten en infrastructuur in plattelandsgebieden
(aandachtsgebieden 6B en 6C)

X

P6

Totale overheidsuitgaven P6 (EUR)

0,00

0%

17%

110.479.998,00

X

P6

Bevolking die valt onder plaatselijke groepen
(aandachtsgebied 6B)

0,00

0%

100%

3.000.000,00

0,00

1.032,00

79.38%

50%

1.300,00

38.747.030,00

5.73%

30%

675.860.000,00

129.793,00

117.99%

90%

110.000,00

0,00
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7.f2) Table F2: Alternative Performance Framework Indicators
Applicable

X

Priority

P2

Indicator

Realised
performance
framework
indicators (Year
{0})* (A)

Adjustment
ups (B)

Aantal gesteunde
projecten voor
maatregel 4.3

7.g) Table G: Programme-specific indicators
7.g1) Table G1: Specific target table
No specific target indicators defined
7.g2) Table G2: Specific output table
No specific output indicators defined
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top

Calculated
achievement rate
(YEAR 2015)**
(C)=(A-B)/E

Milestone
2018
(from RDP) (D)

Target
2023
(from RDP) (E)

17%

360,00

8. DOCUMENTEN
Documenttitel

Documenttype

Datum van het
document

Lokale
verwijzing

Verwijzing van
de Commissie
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