Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
(PDPO II) wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de
Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.
Als u groen licht heeft gekregen voor uw subsidieaanvraag in het kader van PDPO II, is het belangrijk om te
weten welke communicatievoorschriften er gelden.
Concreet zijn er regels voor ondermeer het plaatsen van
informatieborden bij fysieke investeringen, het gebruik
van de Vlaamse en Europese logo’s en het vermelden
van de slogan van het ELFPO. Hiermee willen de verschillende cofinancierders hun ondersteunende rol onder de aandacht brengen van het grote publiek.

Welke communicatiemiddelen?

Wat: Logo’s & slogan

Informatieborden

Van elke communicatieverplichting maken minimaal de
volgende elementen deel uit:

Op de gedenkplaten en werfboden komt een beschrijving van het project en/of de concrete actie voor.

• De Europese vlag volgens de door de Europese
Commissie voorgeschreven grafische normen

Bovendien moeten ook de hiernaast beschreven elementen (Logo’s & slogan) opgenomen worden en wel
zodanig dat ze ten minste 25% van het oppervlak van
het bord innemen.
Zie ook: www.vlaanderen.be/pdpo

• De slogan
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Voorlichtings- en communicatiemateriaal
• Het embleem van de Vlaamse overheid

Voor wie geldt de
communicatieverplichting?
• Iedere begunstigde die investeringsteun ontvangt
waarbij de totale kost van de investering
(= subsidie + eigen bijdrage)
meer dan 50.000 EUR bedraagt
- Klein informatiebord (gedenkplaat)
• Infrastructuurvoorzieningen waarvan de totale kost
(= subsidie + eigen bijdrage)
meer dan 500.000 EUR bedraagt
- Groot informatiebord (werfbord)
• Lokalen van een Plaatselijke Groep in kader van
LEADER (As 4)
- Klein informatiebord (gedenkplaat)
• Iedereen die voorlichtings- en
communicatiemateriaal over PDPO II verspreidt.

Op de titelpagina van publicaties (al dan niet elektronisch verspreid), op websites en op affiches over maatregelen en acties die worden gefinancierd door het ELFPO, de Vlaamse overheid en/of de provincies, moeten
minimaal de hiernaast beschreven elementen opgenomen worden.
Daarnaast wordt ook steeds verwezen naar de instantie
die verantwoordelijk is voor de informatie-inhoud.

• Voor de acties gefinancierd via gebiedsgerichte werking (As 3 en As 4) *, tevens het embleem van de
betrokken provincie
*dus niet van toepassing in geval van VLIF-steun

Zie ook: www.vlaanderen.be/pdpo

Deze voorschriften maken integraal deel
uit van de subsidievoorwaarden en zijn
dus bindend voor begunstigden.

• Voor de acties gefinancierd via Leader (As 4), tevens
het Leader-embleem

Meer informatie
De meest recente informatie en de benodigde logo’s
vindt u terug op de website van het Vlaamse
Beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Vlaams Programma voor

www.vlaanderen.be/pdpo
Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij
uw dossierbehandelaar of bij de beheersautoriteit voor
plattelandsontwikkeling:
Vlaamse overheid
Departement Landbouw en Visserij
Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid
Ellipsgebouw, 5e verdieping
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussel

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.
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