
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Factsheet 
POP3 Brabant 

Doel 
Kenmerkend voor LEADER is dat mensen in het gebied zélf 

bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Dus niet op 

initiatief van de overheid, maar vanuit de samenleving. Dit 

kunnen projecten zijn die passen binnen het integraal 

gebiedsplan of aanvullend daarop zijn. Projecten die door 

een Lokale Actie Groep (LAG), inwoners, ondernemers en 

organisaties uit het gebied zelf worden opgezet, ontwikkeld 

en beoordeeld. 

 

De projecten die LEADER subsidie kunnen ontvangen, 

moeten aan enkele criteria voldoen. Deze criteria zijn 

gebaseerd op de Lokale Ontwikkelingsstrategie 

Grenscorridor N69 (LOS). Projecten die kans maken, zijn 

gericht op verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, 

recreatie, educatie en innovatie. In Noord-Brabant is 

Grenscorridor N69 aangemerkt als LEADER gebied 2015-

2020. 

 

Waarvoor kan subsidie worden 
aangevraagd? 
Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van projecten 

die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie 

Grenscorridor N69 (LOS). 

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat uit drie 

onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale 

maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in 

natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze 

investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de 

kans op een succesvolle uitvoering groter. Daarom hebben 

de regionale partners een Integraal Gebiedsplan opgesteld. 

Daarin staat beschreven waar men allemaal in wil 

investeren. Hoe men deze doelen wil bereiken, is 

beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie 

Grenscorridor N69 (LOS). 

 

Voor wie? 
Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder 

rechtspersoon en samenwerkingsverbanden van deze 

partijen. 

 
Wat is de LAG en wat doet de LAG? 
Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG). Zij 

helpen u om uw idee(ën) om te zetten in een goed project. 

Ook kunnen zij u in contact brengen met andere partners uit 

het netwerk. Zoals aangegeven beoordeelt de LAG zelf of de 

projecten in aanmerking komen voor een eenmalige 

subsidie. Zij beoordelen het project op innovatie, initiatief 

vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het 

gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en 

opbrengst. Wilt u weten wie in de LAG zijn 

vertegenwoordigd? Lees dan het besluit van de LAG. 

 

 

 Hoofdstuk 3 in de Subsidieregeling POP3 Brabant 
 Totaal beschikbare subsidie: € € 2.480.000 
 Subsidiepercentage = 60% 
 Min. subsidie = € 125.000 
 Max. subsidie = €  400.000 
 Max. projectduur = 3 jaar 
 Meer informatie op de website van Grenscorridor n69 

 Loket open: 17 juli 2017, 09.00 tot 16 december 2019, 17.00 
 Digitaal indienen via de webportal van Stimulus 

Programmamanagement. 

LEADER – Grenscorridor n69 

http://www.grenscorridorn69.nl/project/leader
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
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Specifieke voorwaarden 
De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze 

openstelling zijn opgenomen in artikel 3.5 van de 

Subsidieregeling POP3 Brabant. Een voorbeeld is dat het 

project bijdraagt aan de doelstellingen die zijn beschreven in 

de LOS. Daarnaast past het project bij de werkwijze van 

LEADER: vanuit de samenleving, innovatief, samenwerking 

en overdraagbaarheid.  

 

In bijlage 10 van de subsidieregeling staan aanvullende 

criteria waar een project minstens aan moet voldoen. 

 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
Conform de subsidieregeling bedraagt de minimale 

subsidieregeling € 125.000. Het subsidiebedrag wordt 

berekend op basis van de subsidiabele kosten van het 

project. De hoogte van het subsidiepercentage is 60%. De 

maximale subsidie bedraagt € 400.000.  

 

Projectselectie op basis van first come, first 
serve 
De LEADER openstelling volgt een ‘first come – first serve’ 

principe. Het subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde 

van binnenkomst van de (volledige) subsidieaanvragen. De 

subsidieaanvraag dient volledig te zijn en te voldoen aan de 

minimale scores op basis van de criteria beschreven in 

bijlage 10 van de subsidieregeling. 

 
Projectaanvraag en begroting 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een 

aanvraag en begroting in. U kunt gebruik maken van formats 

die beschikbaar zijn op de website van Stimulus.   

 

Hoe dient u een projectaanvraag in? 
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal 

ingediend worden via de webportal van Stimulus 

Programmamanagement. Een handleiding voor de 

webportal vindt u hier. 

 

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen 

(betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over 

een KvK-nummer kunt u een Stimulus POP3 account 

aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met POP3-

account op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning 

hebben, houdt dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen 

om dit aan te vragen. 
 

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot 
beschikking? 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de 

beoordeling van de projectaanvragen van start. In dit 

stroomschema ziet u welke stappen worden ondernomen 

voordat uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken 

na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de 

aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag 

voor subsidie, in de vorm van een beschikking. 

 

Handige documenten 
Regelgeving  

 Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor n69 (LOS)  

 Geconsolideerde subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 

2014-2020 (na zevende wijziging). 

 Zevende wijzigingsregeling subsidieregeling 

plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 

2014-2020 d.d. 27-06-2017. 

 Geconsolideerde regelgeving besluit instelling LAG N69. 

 

Documenten projectaanvraag 

 Stroomschema en werkwijze beoordeling projecten 

 LEADER Aanvraagformulier en bijlagen (w.o. format 

projectplan) 

 Checklist verplichte bijlagen 

 Model projectplan 

 Model MKB-verklaring 

 Model verklaring geen financiële moeilijkheden 

 Model samenwerkingsovereenkomst 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.stimulus.nl/pop-brabant/leader en op 

www.grenscorridorn69.nl.  

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Projectsecretariaat van de LAG:  Elly Trommelen; 073-

680 83 21, etrommelen@brabant.nl of 

Met de adviseurs van Stimulus programmamanagement;  

040 237 5904, pop3@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten 

aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de 

openstelling treft u in de subsidieregeling. 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in 

Hoofdstuk 1 (Algemeen) van de Subsidieregeling POP3 

Brabant en in de bovenliggende wetgeving waaronder 

de Algemene Subsidieverordening Brabant (Asv), de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese 

Verordeningen. Een concreet voorbeeld uit de 

subsidieregeling is de verplichting dat binnen twee 

maanden na ontvangst van de beschikking wordt gestart 

met de projectactiviteiten. 

https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/Content/Download/Handleiding_landelijke_webportal_POP3_V1.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Stroomschema-en-werkwijze-beoordeling-projecten-2017-07-18.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/5-LOS-Grenscorridor-N69.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_8.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_8.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_8.html
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Zevende-wijzigingsregeling-POP3-NB-dd-27-06-2017-LEADER.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Zevende-wijzigingsregeling-POP3-NB-dd-27-06-2017-LEADER.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Zevende-wijzigingsregeling-POP3-NB-dd-27-06-2017-LEADER.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Geconsolideerde-regelgeving-besluit-instelling-LAG-N69.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Stroomschema-en-werkwijze-beoordeling-projecten-2017-07-18.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/3-LEADER-Aanvraagformulier-en-bijlagen-w.o.-format-projectplan-versie-juni-2017.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/3-LEADER-Aanvraagformulier-en-bijlagen-w.o.-format-projectplan-versie-juni-2017.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Checklist-verplichte-bijlagen.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Format-projectplan-LEADER.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Bijlage-C-MKB-verklaring.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Bijlage-D-Verklaring-geen-financiële-moeilijkheden.docx
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Bijlage-E-Model-samenwerkingsovereenkomst.docx
http://www.stimulus.nl/pop-brabant/leader
http://www.grenscorridorn69.nl/
mailto:etrommelen@brabant.nl
mailto:pop3@stimulus.nl
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