
Reglement voor indiening van een project in het kader van het Landschapsfonds Voerstreek.   
  
Wie mag indienen?  

• Individuen, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, 
ouderraden…  
• Ondernemingen mogen indienen mits zij een verklaring op eer meesturen dat ze 
voldoen aan de de-minimisregel (niet meer dan € 200.000 subsidies ontvangen over 
drie jaar).  
• Gemeenten, overheden, gemeentelijke adviesraden of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden mogen wel partner zijn, maar geen indiener.  
• Indieners moeten ouder zijn dan 18 jaar  

  
  
Criteria  
  
Ontvankelijkheidscriteria  

   
• Het project vindt plaats/ wordt uitgevoerd in Voeren   
• Het project draagt bij aan het maatschappelijk belang in functie van de 
vooropgestelde doelstellingen  
• Commerciële projecten zijn enkel ontvankelijk indien deze bijdragen aan 

ondersteuning van duurzame verdienmodellen         
• Het project betreft geen initiatieven die illegaal zijn en niet voldoen aan de 
wettelijke regelgeving van België  
• Het project mag geen schade toebrengen aan bestaande natuurwaarden, milieu, 
streekidentiteit of erfgoedwaarden  
• Het project mag niet in strijd zijn met stedenbouwkundige richtlijnen en verzamelt 
de nodige vergunningen (indien van toepassing)  
• Het project betreft geen initiatieven die gericht zijn op bekering of activisme 
(religieus of politiek)  
• Het project is volledig uitgevoerd voor de einddatum van de projectduur (1 maart 
2023)  
• Het project werd online ingediend via www.kbs-frb.be voor de gevraagde 
indieningsdatum (19/09/2022).  

        

Beoordelingscriteria   
• Het project komt tegemoet aan een of meer van bovenstaande doelstellingen   
• Het project heeft een maatschappelijk draagvlak. Samenwerking met andere 
verenigingen of initiatieven is een pluspunt.  
• Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.   
• Indien het gaat om een investeringsproject, wordt er gebruik gemaakt van 
duurzame materialen en streekeigen beplanting   
• Het project streeft bij voorkeur blijvende resultaten na  
• Het project heeft een duidelijk en realistisch financieel plan eventueel gestaafd met 
offertes. Bestaande financieringskanalen moeten eerst worden benut  

• De projectsteun overstijgt de reguliere werking van de organisatie.   
  
 
 
 
 



Waarvoor mag men steun aanvragen?  
  
Het project moet de reguliere werking overstijgen. Volgende kosten komen in aanmerking:  

-        Investeringen: aankoop en plaatsing van materialen, terreinwerkzaamheden…  

-        Communicatie: layout, drukwerk…  

-        Projectgebonden kosten  

-        Geen personeelskosten  

-        Geen aankoop van gronden of gebouwen  
  
  

• Projecten kunnen tussen de 1000 € en 10.000 € steun aanvragen.  
  

• Projecten die voldoen aan de criteria maar niet kunnen worden gesteund binnen 
het beschikbare budget, kunnen in een volgende fase eventueel opnieuw in 
aanmerking komen. De projectindieners worden hiervan op de hoogte gebracht.   

  

  
 


