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Bijlage 1 bij de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 
Noord-Brabant 2014-2020 
 
Selectiecriteria bij artikel 2.1.9 
 
1. De mate waarin de activiteit bijdraagt aan de kennis van de landbouwers over de onderstaande 
beleidsdoelen en hun rol bij de realisatie daarvan: 
a. het verminderen van emissies van nitraat of fosfaat, 
blijkend uit inhoud projectplan: 
 Welke thema’s worden behandeld,  
 welke maatregelen worden besproken,  
 op welke vlakken vinden demo’s plaats,  
 op welke onderdelen worden deelnemers 

begeleid, welke doelen worden nagestreefd 
Projecten waar combinaties gemaakt worden tussen 
theorie en praktijk (vb: kringloopwijzer+ 
emissiebesparende technieken +  demo’s op dit vlak 
krijgen de meeste punten. 

 draagt in grote mate bij: 10 punten 
 draagt in beperkte mate bij: 5 punten 
 niet: 0 punten 
 

b. het verminderen van emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen. Zie onder a. 

 draagt in grote mate bij: 10 punten 
 draagt in beperkte mate bij: 5 punten 
 niet: 0 punten 

c. het besparen op grond- of oppervlaktewater. Zie 
hierboven. 

 draagt in grote mate bij: 10 punten 
 draagt in beperkte mate bij: 5 punten 
 niet: 0 punten 

Bij projecten waarin een combinatie gemaakt wordt 
tussen kennis van 2 of meer van de boven genoemde 
beleidsdoelen mogen de punten bij elkaar geteld 
worden tot een maximum van 20 punten op dit 
criterium. 

 

Totaal Max 20 punten 
 
2. De mate waarin de over te dragen kennis praktisch toepasbaar is bij de deelnemende landbouwers 
en aansluit op de behoefte en ontwikkelingen in de landbouw: 
a. informatie geeft handelingsperspectief voor de boer, 
met zicht op kosten en baten. 

0 tot 10 punten 

b. sluit de planning van het project aan bij het 
seizoensritme van de ondernemers (geen tien 
theoriebijeenkomsten tussen april en oktober…) 

5 punten 

c. projecten waarin naast begeleiding van groepen 
boeren ook demonstraties van besparende technieken 
worden gegeven krijgen 5 punten, anders 0 punten 

5 punten 

Totaal Max 20 punten 
 
3. De kwaliteit van het projectplan 
a. Worden er adviseurs ingezet met ruime ervaring op 
gebied van kennisoverdracht naar agrarische 
ondernemers (iedere medewerker aan het project 
minimaal 10 bijeenkomsten in de afgelopen 2 jaar) 

 minimaal 2 medewerkers met genoemde 
ervaring 2 punten 

 
 meer dan 2 medewerkers met 

genoemde ervaring 5 punten 
b. Wordt er voldoende gekwalificeerd personeel 
ingezet: minimaal 2 HBO-ers voor de aansturing van 
het project, is er back-up bij uitval van medewerkers? 

 2 HBO-ers met 1 back-up medewerker 
bij uitval: 3 punten 

 2 HBO-ers met meer dan 1 back-up 
medewerker bij uitval: 5 punten 
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c. creativiteit van de vorm waarin de informatie wordt 
aangeboden (worden ondernemers voldoende 
uitgedaagd om aan de slag te gaan, zitten er 
competitie-elementen in de aanpak). 

0 tot 5 punten 

d. wordt voldoende aandacht besteed aan borging 
van kennis en implementatie (bijvoorbeeld met 
herhalingsbijeenkomsten op langere termijn, worden 
ondernemers begeleid bij de implementatie van 
maatregelen.   

0 tot 5 punten 

e. De mate waarin de sociaal-economische omgeving 
van de landbouwers het project ondersteunt 
bijvoorbeeld door betrokkenheid van afnemers, 
toeleveranciers, banken, waterschap, Brabant water, 
BMF.  10 punten voor 3 ondersteunende partners, 5 
punten voor 2 partners , 2 punten voor 1 partner 

 5 punten voor 3 ondersteunende 
partners 

 3 punten voor 2 ondersteunende 
partners 

 1 punt voor 1 ondersteunende partner 

f. manier waarop wordt gezorgd voor een zo breed 
mogelijke doelgroep, niet alleen de voorlopers die we 
al kennen (wordt bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij 
studieclubs of andere bestaande netwerken) 

 alleen bekende voorlopers 0 punten 
 aansluiting bij 2 studieclubs of 

bestaande netwerken 3 punten 
 aansluiting bij meer dan 2  studieclubs 

of bestaande netwerken 5 punten 
Totaal Max 30 punten 

 
4. De kosteneffectiviteit van het project 
a. Mate van spin-off van het project over de 
verschillende bedrijfstakken 
 
Denk bij bedrijfstakken aan melkveehouderij, 
akkerbouw, vollegrondsgroente, glastuinbouw, 
boomkwekerij, vollegrondsbloemisterij, 
vleesveehouderij, bollenteelt, fruitteelt)  
 

 spin-off naar gehele sector: 10 punten 
 spin-off naar meerdere bedrijfstakken 

(>3) binnen de agrarisch sector: 7 
punten  

 spin-off naar 1 of enkele bedrijfstakken 
(<4): 5 punten 

b. projecten met het laagste percentage overhead 
kosten (projectleiding, reiskosten etc) worden als kosten 
effectiever gezien dan andere projecten 

 verhouding voorlichtingsuren t.o.v. 
overhead (laag/midden/hoog resp 
0/5/10 punten) 

c. te verwachten emissiereductie t.o.v. de kosten  laag/midden/hoog resp 0/5/10 
punten) 

Totaal Max 30 punten 

 

 


