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Korte Keten 20 juni-20 sept

Doel

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

Thema’s

• Meerwaarde strategie

• Versterking positie primaire producent

• Grondstoffengebruik en gesloten kringloop

• Biodiversiteit en omgevingskwaliteit



Korte keten activiteiten  

A.  Oprichting samenwerkingsverband
B.  Gezamenlijk projectplan t.b.v. innovatie
C.  Uitvoering van het project
Aangeven A  en/of B en/of C

Maximale bedragen:
Samenwerking 35.000 – 65.000 euro
Projectplan 60.000 – 100.000 euro
Uitvoering 70.000 – 130.000 euro



Korte keten aanvrager

• Samenwerkingsverband met minimaal 1 
gemeente en 1 streekproducent

• Meerdere gemeenten -> hogere subsidie
• Samenwerking en plan = 100% subsidiabel
• Uitvoering = 70% subsidiabel 



Selectie criteria
Effectiviteit
• Effect van het project levert aan de thema’s 
• Meerwaarde voor het verkorten van de keten
• Voortzetting na afloop van subsidie

Haalbaarheid/Kans op succes
• Kans dat het project slaagt, idee uit te werken
• Kwaliteitseisen aan trekker van het project?

Innovativiteit
• Nieuwe verbanden?
• Meerwaarde, verschil dat teweeg gebracht wordt?

Efficiëntie
• Output gerelateerd aan input
• Gebruik van bestaande kennis en kunde?
• Redelijkheid van de opgevoerde kosten



Tenderregeling

• Beperkte periode openstelling (20 juni -20 sept)

• Ambtelijke commissie baseert zich op wat 
schriftelijk is aangeleverd 

• Controle ontbrekende stukken bij eerder indienen
• Ranglijst van aanvragen met hoogste aantal punten
• Minimale score 24 punten (60% van 40)

• Binnen budget wordt verleend



Subsidie technisch

Onderbouwing van kosten

• Offertes 

• Loonkosten

• 100% versus 70% subsidie

Duidelijke scheiding met eerder project

Samenstelling v/d samenwerking

Lees toelichting, verordening en handboek

Vul alles in



Voedsel op de Provinciale en 
Stedelijke Agenda
Voedsel op de Provinciale en 
Stedelijke Agenda
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