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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing die op het land- en tuinbouwbedrijf
ontstaat en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun.
Uitvoerige beschrijving
Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing die op het land- en tuinbouwbedrijf
ontstaat en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun, waar de allernieuwste
innovaties niet op de lijst met subsidiabele investeringen staan. De maatregel wil innovatieve
ideen en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten
realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan
gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en
sturingsprogrammas en de kosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat
innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook aan een deskundig
begeleider. In die zin worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele
kosten. Op regelmatige tijdstippen wordt een oproep gelanceerd waarna landbouwers of groepen
van landbouwers een project kunnen indienen dat betrekking heeft op de realisatie van een
innovatie op het niveau van de productie, (voor)verwerking en/of afzet van landbouw- of
tuinbouwproducten. Via een selectieprocedure worden de kwalitatief meest hoogstaande projecten
geselecteerd voor subsidiring.
Stimuleren van innovatieve technieken op landbouw- en tuinbouwbedrijven, o.a.
Doelstelling
op gebied van waterbeheer (vb. zuiveringstechnieken,).
Aantal dossiers (+ uitgaven) m.b.t. innovatie in waterbeheer
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen
met actie nr
Afhankelijk
van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater
met nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn
Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
2016

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep

Investering

Operationele Budget
100.0
EU financiering : Plattelandsontwikkeling
1.3022044E7 0.0
%
Vlaamse overheid : Agentschap voor Landbouw en Visserij
100.0
1.0025822E7 0.0
(ALV)
%
Totaal

2.3047866E7
0.0 €/jaar
€

Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect null
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

