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Maar liefst 14 plattelandsprojecten dingen mee naar de titel ‘Prima Plattelandsproject’. Voor de duidel kheid
werden ze onderverdeeld in v f categorieën: innovatie in de landbouw, verhogen van de leefbaarheid op het
platteland, inzetten op milieu, inzetten op klimaat en samenwerking. Het publiek kan nog tot en met 19 november
meestemmen voor de publiekspr s.
Lees meer over: platteland

Plattelandsontwikkeling (PDPO) loopt een wedstr d om de beste projecten die werden ingediend en konden rekenen op
PDPO-steun te belonen. Alle begunstigden van maatregelen die in de periode 2014-2020, inclusief de overgangsperiode
2021-2022 konden hun project of investering laten meedingen naar de pr s.
Tot en met 11 juni konden de projecten worden ingediend. In totaal ontving het Vlaams Ruraal Netwerk 25 kandidaturen,
waarvan er 24 werden weerhouden na toetsing van de ontvankel kheid. Sinds 1 oktober heeft een provinciale jury dat aantal
herleid tot 14 kandidaturen, verspreid over v f thema’s. Na screening van de projecten zal de experten-jury uiteindel k één
winnaar per thema aanduiden. “De jury beoordeelt de projecten op basis van uitzonderl k belang, verdienste, maar ook
hefboomfunctie en vernieuwend karakter”, legt Alexander Spriet van het Vlaams Ruraal Netwerk uit.
Daarnaast wordt ook een publiekspr s uitgedeeld en daar kan iedereen online z n stem voor uitbrengen. Op 10 december,
t dens landbouwbeurs Agribex, worden de pr zen uitgereikt. De winnaars mogen een professioneel lmpje van hun initiatief
laten maken, mogen rekenen op extra promotie van hun project en voor de 14 overbl vende kandidaten na de tweede
stemronde is er een mand voorzien vol heerl ke streekproducten.
Stem hier

Dit z n de kandidaten voor Prima Plattelandsproject 2021
Innovatie in de landbouw
Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie (VUB, Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en
Aqua n)
Grass2Algae (Universiteit Gent, Radius Thomas More, AnKo Projects en United Experts)
Brabants trekpaard. Proefprojecten in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw (provincie
Vlaams-Brabant)

Verhogen van de leefbaarheid op het platteland
Herinrichting site Noord – thema ‘Klein Rome’ (Autonoom Gemeentebedr f Herselt)

De Buurtbus (stad Halen, Lokaal Dienstencentrum De Klapstoel)
Sociale Kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening (OCMW Erpe Mere)
Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke,
Stavele en Perv ze (De Lovie vzw)

Inzetten op milieu
V fsterrenlandschap voor Boer en Natuur (Regionaal Landschap D leland, VLM, Boerenbond, Prakt kpunt
Landbouw Vlaams-Brabant, Agrobeheercentrum Eco² en Patr zenwerkgroep Vlaams-Brabant)
Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren (Boerennatuur Vlaanderen)

Inzetten op klimaat
{beek.boer.bodem} (Boerennatuur Vlaanderen)

Samenwerking
Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur (APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen –
Antwerpen)
Volkstuinen aan de W kstraat (Stad Tongeren)
Hop AAA+ (Regionaal Landschap Schelde-Durme)
Food Act 13 (W13)
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