
 LEADER   
 UTRECHT OOST: 
SUBSIDIE VOOR JOUW IDEE?

LEADER is een Europees subsidieprogramma waar 
ook de provincie Utrecht en gemeenten aan mee 
betalen. 

Heb je een projectidee dat past bij de thema’s die 
in deze flyer staan? Meld je dan bij de LEADER 
coördinator om de mogelijkheden te bespreken. 

VOOR ALLE INFORMATIE OVER MOGELIJKHEDEN, 
DOELSTELLINGEN VAN LEADER EN 

CONTACTGEGEVENS ZIE:

WWW.O-GEN.NL/LEADER

HOE GA JE TE WERK?
1. Kijk op www.o-gen.nl/LEADER  of je project past  
 bij de doelstellingen en criteria van LEADER.
2. Als dit het geval is (of als je twijfelt), leg dan je idee  
 voor aan de coördinator. 
 We denken graag met je mee!

 
Voor informatie neem contact op met de coördinatoren:
Coördinator Heuvelrug en Kromme Rijnstreek: 
 Maike van der Maat • tel. 06-23 28 52 25
 maike@consultopmaat.nl

Coördinator Vallei: 
 Hans Veurink • tel. 06-53 70 10 00
 info@valleihorstee.nl

LEADER wordt ondersteund door Gebiedscoöperatie O-gen.
Bezoekadres: Burg. Royaardslaan 1, Scherpenzeel 
Postadres: Postbus 125, 3925 ZJ Scherpenzeel

HET GEBIED

LEADER  ondersteunt projecten in de volgende  
gemeenten in de regio Utrecht Oost: 

LOKALE ACTIE GROEP (LAG)

Ieder LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep 
(LAG) die bestaat uit mensen die de streek goed 
kennen en een breed netwerk hebben. Zij beoordelen 
de aanvragen inhoudelijk. 

Twee LEADER coördinatoren ondersteunen hen en 
zij onderhouden het contact met de aanvragers.

ONTWIKKELINGSPLAN
De doelen en speerpunten voor LEADER Utrecht Oost 
zijn uitgebreid beschreven in de Lokale Ontwikkeling 
Strategie (LOS). Dit plan kun je vinden op de website. 
Het is de basis voor de uitvoering van LEADER in de 
periode 2016 t/m 2020.

Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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HEB JE EEN VERNIEUWEND IDEE DAT VERBINDINGEN 
LEGT TUSSEN STAD EN PLATTELAND? 

DAN KAN LEADER JE MISSCHIEN HELPEN!

http://www.o-gen.nl/LEADER


WIJ HELPEN JE VERDER!

Het is niet altijd eenvoudig om een 
goed idee uit te werken tot een 
kansrijk project. Daar kunnen wij 
je bij helpen. 

Als je je idee indient bij de LEADER coördinator, wordt 
het besproken in de Plaatselijke Groep. 

In de Plaatselijke Groep (PG) van LEADER zitten men-
sen die de streek goed kennen en weten wat er leeft. 
Samen met de coördinatoren kunnen zij je helpen om 
partners te vinden of je plan op de rails te zetten. De 
namen van de PG leden vind je op de website.

Ook als je twijfelt of je idee wel haalbaar is, kun je je 
melden bij LEADER. 

 KENMERKEN VAN EEN 
 GOED LEADER PROJECT:

 • Bottom-up: er is veel draagvlak in de streek

 • Het is vernieuwend

 • Goede (nieuwe) samenwerkingsvormen

 • Resultaten zijn te gebruiken door anderen

 • Project is haalbaar en realistisch

 • Project kan zelfstandig verder na de subsidie

 • Project biedt ‘waar voor je geld’
 

FOCUS OP VERBINDINGEN TUSSEN
HET PLATTELAND EN DE STAD EN
OP DUURZAME EN SOCIALE INNOVATIES

Bij voedsel kan het gaan om nieuwe werkwijzen of 
kanalen om regionaal voedsel in de stad te verkopen. 
Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Ook wer-
ken we aan een duurzame en toekomstbestendige 
agrarische sector. 

Educatie heeft als doel om jongeren en consumenten 
meer te betrekken bij het platteland (natuur & land-
schap) en de voedselproductie.

Voor recreanten valt er in het fraaie landschap van 
Utrecht Oost veel te genieten. Via Leader willen we 
inspelen op de wensen voor vrijetijdsbesteding en 
samenwerking bij promotie en marketing.

 CENTRAAL STAAN INNOVATIES EN   
 VERBINDINGEN TUSSEN STAD    
 EN PLATTELAND MET DE THEMA’S:

   • Voedsel

   • Educatie

   • Recreatie

   • Sociale innovatie

   • Duurzame energie

FINANCIËLE BIJDRAGE

Aan Europese projecten zoals LEADER worden nogal wat 
eisen gesteld rond administratie en verantwoording.

De subsidie voor een LEADER project moet liggen 
tussen de € 25.000,- en de € 200.000,-.
Van die subsidie komt de helft van de EU. 

De andere helft wordt gefinancierd door de provincie 
en de gemeenten. Naast de subsidie moet er ook een 
eigen private bijdrage zijn van minimaal 50%. Dit kan 
in geld, maar het mag ook (deels) in eigen uren zijn.

Dit betekent dat de totale begroting van een LEADER 
project altijd groter is dan € 50.000,-. 

De LEADER coördinator kan je helpen bij zowel de 
inhoud als de financiering van je project.

 REKENVOORBEELD 
 MINIMALE PROJECTOMVANG:
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 Bijdrage Europese Unie €  12.500,-   25%

 Bijdrage andere overheden €  12.500,-  25%        +

 Totaal overheidssubsidie €  25.000,-  50%

 Eigen bijdrage aanvrager €  25.000,-  50%        +   

 Totale begroting project €  50.000,- 100%


