
SUBSIDIE VOOR UW PLATTELANDSPROJECT
Heb je een vernieuwend idee voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland? 

Dan kan LEADER je misschien helpen!

MEER INFORMATIE OVER DE BIJEENKOMSTEN, VOORWAARDEN EN AANVRAAGPROCEDURES: WWW.O-GEN.NL/LEADER

foto: Marijke van Eijkerenfoto: Marijke van Eijkeren

Wil je meer weten? Kom dan naar de 
LEADER informatieavonden:

WOENSDAG 21 NOVEMBER OM 20:00 UUR
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden 

MAANDAG 10 DECEMBER AANVANG 19:30 UUR   
(tijdens Streekplatform Kromme Rijnstreek)
Gemeentehuis Odijk, 
Singelpark 1
3984 NC Odijk
  

LEADER Utrecht Oost is een programma van de Europese Unie, 
provincie Utrecht en gemeenten en heeft  als doel de regionale 
plattelandseconomie te versterken. We zijn op zoek naar 
initiatieven die verbindingen leggen tussen stad en platteland. 
Of die zorgen voor creatief ondernemerschap, vernieuwend 
burgerschap en nieuwe samenwerkingen op het platteland. Er 
kan subsidie worden aangevraagd voor plannen op het gebied van: 

LOKAAL VOEDSEL: initiatieven die vraag en aanbod van 
lokale producten bij elkaar brengen.
EDUCATIE: initiatieven die informatie verstrekken over 
voedselproductie, natuur en/ of landschap. 
RECREATIE: voor recreanten valt er op het platteland al 
veel te genieten. LEADER wil inzetten op (gezamenlijke) 
promotie en marketing hiervan, om recreanten en toeristen 
te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland. 
SOCIALE INNOVATIE: vernieuwende initiatieven rondom de 
zorg voor elkaar, zelforganisatie, het op vernieuwende wijze 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve 
fi nancieringsvormen voor maatschappelijke functies.
DUURZAME ENERGIE: vernieuwende initiatieven op het 
platteland die betrekking hebben op het opwekken, 
opslaan en gebruik van duurzame energie.

HEB JIJ CREATIEVE IDEEËN DIE PASSEN BIJ EEN 
VAN DEZE THEMA’S, DAN HOREN WIJ DAT GRAAG!

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Of neem vrijblijvend contact op met de 
LEADER coördinatoren. 

Coördinator Gelderse Vallei/Utrecht Oost:
 HANS VEURINK
  06-5370 1000 
 info@valleihorstee.nl 

Coördinator Kromme Rijnstreek en Heuvelrug:  
 MAIKE VAN DER MAAT
 06-2328 5225 
 maike@consultopmaat.nl
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