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Opzet toelichting

Inhoudelijk door Pieter

Subsidie technisch door Geert

• Totaal 5 ronden (2016 – 2020)

• Tweede tranche 30 okt – 11 dec 2017



Inhoudelijk

Doel

Versterken van korte voorzieningsketens door lokale 
partijen te stimuleren om samen te werken

Thema’s

• Meerwaarde strategie

• Versterking positie primaire producent

• Minder grondstoffengebruik en gesloten kringloop

• Betere biodiversiteit en omgevingskwaliteit



Activiteiten 
Voor
A . Oprichting projectmatig samenwerkingsverband
B.  En/of gezamenlijk projectplan t.b.v. innovatie
Aangeven A of B of beide

Aanvrager
• Samenwerkingsverband met minimaal 1 

gemeente en 1 streekproducent
• Meerdere gemeenten -> hogere subsidie
• Hoogte subsidie is bij A anders dan B
• 100% subsidiabel met een maximum



Selectie criteria
Kosteneffectiviteit
• Kosten gerelateerd aan resultaten
• Relevantie v/d kosten en efficiënt gebruik van kennis en arbeid

Kans op succes
• Kans dat het project slaagt, kwaliteit projectplan
• Goede oriëntatie op haalbaarheid en marktpotentieel

Mate van effectiviteit van de activiteit
• Meerwaarde voor het verkorten van de voedselketen
• Hoeveel groei van de afzet?
• Merendeel van streekproducten in gebied betrokken?
• Voortzetting na afloop subsidie

Mate van innovativiteit
• Nieuwe verbanden
• Grensverleggend, transitiekarakter naar duurzaam?



Tenderregeling

• Bepekte periode openstelling
• Ambtelijke commissie baseert zich op wat 

schriftelijk is aangeleverd 
• Ranglijst van aanvragen met hoogste aantal punten
• Minimale score 55% van de punten
• Binnen budget wordt verleend



Subsidie technisch

Onderbouwing van kosten

• Offertes 

• Loonkosten

Samenstelling v/d samenwerking

Lees verordening en handboek

Vul alles in



Hoofd 
aanvrager

Andere 
gemeenten Overige partners Kernzin van het project

Arnhem

Renkum, 
Lingewaard, 
Overbetuwe, 
Rheden

De Horsterhof, IJsseloord, 
St. Ortus/Kweekland,            
St Erkend Veluws-
Streekproduct

Voedselregio Rijn, IJssel en Linge voor een (h)eerlijk 
regionaal product

Barneveld nvt
Lankerenhof, Vanelly, 

Eicom

Werken aan een korte voedselketen in Barneveld en 
omgeving door het uitvoeren van praktijkproeven en 
het maken van een concreet plan.

Ede nvt
Merkencooperatie,             

LTO Gelderse Vallei Lokale waar voor de Edenaar.

Doetinchem nvt
Projectgroep 

streeekproducten

Regionale producten in de binnenstad door middel 
van een markt(hal).

Geldermalsen nvt

Fruitmedia BV, Cees 
Hakkert, De Echte Bakker 

en Eva & Elvira concept 
store

Verkennen en ontwikkelen  korte lokale retail -
agrarische voorzieningsketen 

Lochem Bronckhorst Versboederij Daalwiek

Oprichting samenwerkingsverband korte 
voorzieningsketens Lochem en Bronckhorst

Wageningen nvt Streekkantine

Samen met de stad duurzame korte ketens 
bevorderen.

Wijchen nvt

St Diverzio, St Dorp in 
bedrijf, Sfeer van Willems, 

Kwekerij Tuinen van 
Hagert

Kracht brengen in de lokale korte keten door het 
versterken van de lokale foodcommunity door  
verwerking van lokaal voedsel en lokaal voedsel in 
zorgorganisaties. 

Zevenaar

Duiven, 
Rijnwaarden, 
Westervoort, 
Montferland

Lto afdeling,    St. 
Streekproducten de 

Liemers, Melkveebedrijf 
De Fuik

Komen tot versterking van korte voorzieningsketens 
in de Liemers waarmee het aandeel regionale 
producten en consumptie toeneemt en bijdraagt aan 
een veerkrachtig en aantrekkelijk voedsellandschap.


