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OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN
I. Steunregelingen als vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad
I.1

Bedrijfstoesl
agregeling –
Titel III

In het kader van deze regeling, die werd ingevoerd naar aanleiding van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2003, ontvingen de
landbouwers een ontkoppelde bedrijfstoeslag. Vóór de hervorming van 2003 konden landbouwers een aantal specifieke rechtstreekse betalingen ontvangen die elk
met een specifieke sector van de plantaardige of de dierlijke productie verband hielden (granen, melk, rundvlees enz.). Bij de hervorming van 2003 werden die
specifieke rechtstreekse betalingen geïntegreerd in een enkele bedrijfstoeslag en werden de betalingen losgekoppeld van de productie van gewassen en vee.

I.2

Regeling
inzake een
enkele
areaalbetalin
g – Titel V,
hoofdstuk 2

Wegens de beperkte administratieve capaciteit en het ontbreken van historische gegevens hebben de nieuwe lidstaten (d.w.z. de lidstaten die in 2004 en 2007 tot de
Europese Unie zijn toegetreden) de mogelijkheid gekregen om in de plaats van de regelingen voor rechtstreekse betalingen de regeling inzake een enkele
areaalbetaling toe te passen. Die regeling behelsde een vaste, ontkoppelde areaalbetaling voor subsidiabele landbouwgrond en kwam in de plaats van bijna alle
betalingen in andere dan nieuwe lidstaten.

I.3

Steun voor
suikerbietenen
suikerriettele
rs – Titel IV,
hoofdstuk 1,
afdeling 7

Deze herstructureringssteun voor suikerbieten- en suikerriettelers was aanvankelijk vastgesteld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 320/2006 tot instelling van
een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor ten minste 50 % van de suikerquota die op 20 februari 2006 zijn vastgesteld in
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker. Deze steun valt onder
hoofdstuk 1, titel IV, afdeling 7, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en wordt toegekend voor maximaal vijf opeenvolgende jaren, uiterlijk tot en met
het verkoopseizoen 2013/2014.

I.4

Rund- en
kalfsvleesbet
alingen –
Titel IV,
hoofdstuk 1,
afdeling 11



Zoogkoeienpremie: gekoppelde betaling die wordt toegekend aan landbouwers die gedurende ten minste zes opeenvolgende maanden vanaf de dag van
indiening van de steunaanvraag een aantal zoogkoeien en vaarzen houden dat niet lager is dan 60 % en een aantal vaarzen dat niet hoger is dan 40 % van het
aantal dieren waarvoor om betaling is verzocht. De premie bedraagt 200 EUR per subsidiabel dier. De lidstaten kunnen een aanvullende nationale premie van
maximaal 50 EUR per dier toekennen.



Speciale premie: gekoppelde betaling die wordt toegekend aan landbouwers die gedurende twee maanden vanaf de dag van indiening van de steunaanvraag
mannelijke runderen mesten. Voor elke stier van ten minste 9 maanden oud wordt één keer een premie van 210 EUR betaald en voor elke os wordt twee keer
een premie van 150 EUR betaald – als het dier 9 maanden oud is en als het 21 maanden oud is.



Slachtpremie voor kalveren en andere runderen dan kalveren: gekoppelde betaling die aan de landbouwers wordt toegekend bij het slachten of de uitvoer naar
een derde land van in aanmerking komende dieren die gedurende ten minste twee maanden op het landbouwbedrijf zijn gehouden. De premie bedraagt 80 EUR
per in aanmerking komende stier, os, koe en vaars van ten minste acht maanden oud en 50 EUR per kalf van meer dan één en minder dan acht maanden oud en
met een slachtgewicht van ten hoogste 185 kg.
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Premies in
de schapenen
geitenvleess
ectoren –
Titel IV,
hoofdstuk 1,
afdeling 10



Ooien- en geitenpremie: gekoppelde betaling die aan de landbouwers wordt toegekend voor het onder bepaalde voorwaarden aanhouden van ooien en geiten
gedurende tenminste 100 dagen vanaf de laatste dag van de periode waarin een steunaanvraag kan worden ingediend. De premie bedraagt 21 EUR per ooi die
wordt gehouden voor de productie van vlees en 16,8 EUR per ooi die wordt gehouden voor de productie van melk en per geit.



Aanvullende premie: gekoppelde betaling die wordt toegekend aan landbouwers in de gebieden waar de productie van schapen- en geitenvlees een traditionele
activiteit is of aanzienlijk bijdraagt aan de plattelandseconomie, alsook, onder bepaalde voorwaarden, aan landbouwers die transhumance toepassen. De premie
bedraagt 7 EUR per ooi en per schaap of geit.

I.6

Gewasspecif
ieke betaling
voor katoen
– Titel IV,
hoofdstuk 1,
afdeling 6

De gewasspecifieke betaling voor katoen is een gekoppelde betaling die wordt toegekend per hectare subsidiabel katoenareaal. Het areaal is enkel subsidiabel
wanneer het bestaat uit landbouwgrond waarvoor de lidstaat een vergunning voor de katoenproductie heeft verleend, die is ingezaaid met door de lidstaat
toegestane rassen en die daadwerkelijk is afgeoogst in normale teeltomstandigheden. Voor bij een erkende brancheorganisatie aangesloten landbouwers wordt de
steun verhoogd met een bedrag van 2 EUR.

I.7

Specifieke
steun – Titel
III,
hoofdstuk 5

De lidstaten kunnen landbouwers specifieke steun verlenen voor: 1) specifieke soorten landbouw die belangrijk zijn voor de bescherming of de verbetering van het
milieu; 2) de verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten; 3) de verbetering van de afzet van landbouwproducten; 4) de toepassing van aangescherpte
dierenwelzijnsnormen; 5) specifieke landbouwactiviteiten die meerwaarde voor het landbouwmilieu opleveren: 6) om de specifieke nadelen te verhelpen in de
sectoren zuivel, rund- en kalfsvlees, schapenvlees, geitenvlees en rijst in bepaalde gebieden of voor specifieke soorten landbouw, 7) in gebieden met
herstructurerings- en/of ontwikkelingsprogramma's, 8) in de vorm van bijdragen aan oogst- en plantverzekeringspremies, 9) bij wijze van onderlinge fondsen voor
dier- en plantenziekten of milieuongevallen. Om die steun te financieren kunnen zij ten hoogste 10 % (3,5 % in het geval van gekoppelde betalingen) van hun
nationale maximum gebruiken.

I.5
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II. Steunregelingen als vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
II.1

Basisbetalin
gsregeling –
Titel III,
afdelingen 1,
2, 3 en 5

De basisbetalingsregeling (BBR) is een voor de lidstaten verplichte areaalbetaling die losstaat van de productie en die berust op de aan landbouwers toegewezen
betalingsrechten. De basisbetalingsregeling ligt (samen met de regeling inzake een enkele areaalbetaling) ten grondslag aan de basisbetaling, zonder welke een
landbouwer geen toegang heeft tot andere rechtstreeksebetalingsregelingen, met uitzondering van vrijwillige gekoppelde steun.

II.2

Regeling
De regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) is een ontkoppelde areaalbetaling voor de subsidiabele hectaren die door een landbouwer zijn aangegeven.
inzake een
De lidstaten die in 2014 de regeling inzake een enkele areaalbetaling toepasten, kunnen besluiten tot uiterlijk 31 december 2020 de basisbetaling in de vorm van
enkele
een enkele areaalbetaling te blijven toekennen.
areaalbetaling
– Art. 36

II.3

Herverdeling
sbetaling –
Titel III,
hoofdstuk 2

De herverdelingsbetaling is een ontkoppelde areaalbetaling die tot doel heeft aan kleinere landbouwbedrijven aanvullende steun te verlenen voor de eerste
hectaren die zij in het kader van de basisbetaling aangeven. De lidstaten kiezen zelf of zij de herverdelingsbetaling toekennen. Zo ja, kunnen zij ten hoogste 30 %
van hun nationale maximum gebruiken voor de financiering van deze betaling. Per hectare mag niet meer dan 65 % van de nationale of, waar van toepassing, de
regionale gemiddelde basisbetaling per hectare worden betaald. De betalingen worden toegekend voor ten hoogste de eerste 30 ha of, waar van toepassing, een
grotere oppervlakte, die echter de gemiddelde nationale omvang van landbouwbedrijven als vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 niet mag
overschrijden.

II.4

Betaling
voor
klimaat- en
milieuvriend
elijke
landbouwpra
ktijken –
Titel III,
hoofdstuk 3

Vergroening: naast de betaling in het kader van de basisbetalingsregeling (BBR) / regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) ontvangen de landbouwers
een ontkoppelde areaalbetaling per hectare als compensatie voor het toepassen van de volgende drie klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken:
- gewasdiversificatie;
- het in stand houden van blijvend grasland;
- de aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied op hun landbouwareaal.

II.5

Betaling
voor
gebieden
met
natuurlijke
beperkingen
– Titel III,
hoofdstuk 4

De betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen is een areaalgebonden, ontkoppelde betaling die naast de basisbetaling wordt toegekend aan landbouwers
die gevestigd zijn in een gebied met natuurlijke beperkingen. De lidstaten kiezen zelf of zij deze betaling toekennen. Zo ja, kunnen zij ten hoogste 5 % van de in
bijlage II vermelde jaarlijkse nationale maxima gebruiken voor de financiering van deze betaling.
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II.6

Betaling
voor jonge
landbouwers
– Titel III,
hoofdstuk 5

De betaling voor jonge landbouwers is een ontkoppelde areaalbetaling die naast de basisbetaling wordt toegekend aan jonge landbouwers (die niet ouder zijn dan
veertig jaar en die zich voor het eerst als bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf vestigen of die zich al op zo'n bedrijf gevestigd hebben in de periode van vijf jaar
voorafgaand aan de eerste aanvraag in het kader van de regeling). De betaling is verplicht voor de lidstaten. Zij kunnen voor de financiering ervan ten hoogste
2 % van de in bijlage II vermelde nationale maxima gebruiken. Een jonge landbouwer kan deze betaling ontvangen gedurende een periode van ten hoogste vijf
jaar na de vestiging. Het is aan de lidstaten om een berekeningsmethode voor die betaling vast te stellen. Afhankelijk daarvan worden de jonge landbouwers
betaald per hectare of via een forfaitair bedrag per bedrijf.

II.7

Vrijwillige
gekoppelde
steun – Titel
IV, hoofdstuk
1

De steun is bedoeld voor specifieke sectoren of teelten. De lidstaten kunnen besluiten om ten hoogste 8 % (in afwijking daarvan ten hoogste 13 % of, na
goedkeuring door de Commissie, meer dan 13 %) van hun nationale maximum te gebruiken voor rechtstreekse betalingen (plus 2 % voor steun voor
eiwithoudende gewassen) ter financiering van gekoppelde steun voor sectoren of regio's waar specifieke soorten landbouw of specifieke landbouwsectoren die
om economische, sociale of ecologische redenen van groot belang zijn, bepaalde problemen ondervinden.

II.8

Gewasspecifie
ke betaling
voor katoen –
Titel IV,
hoofdstuk 2

De gewasspecifieke betaling voor katoen is een gekoppelde betaling die wordt toegekend per hectare subsidiabel katoenareaal. Het areaal is enkel subsidiabel
wanneer het bestaat uit landbouwgrond waarvoor de lidstaat een vergunning voor de katoenproductie heeft verleend, die is ingezaaid met door de lidstaat
toegestane rassen en die daadwerkelijk is afgeoogst in normale teeltomstandigheden. Voor bij een erkende brancheorganisatie aangesloten landbouwers wordt de
steun verhoogd met een bedrag van 2 EUR.

II.9

Regeling
voor kleine
landbouwbe
drijven –
titel V

De regeling voor kleine landbouwbedrijven (small farmers scheme of SFS) is een vereenvoudigde steunregeling voor kleine landbouwbedrijven, waarbij de
administratieve lasten worden beperkt en de betaling gebeurt in de vorm van een forfaitair bedrag per bedrijf of op basis van het bedrag dat de landbouwers
ofwel in 2015 ofwel jaarlijks buiten de regeling om zouden kunnen ontvangen. De betalingen zijn beperkt tot een maximum van 1 250 EUR (de lidstaten kunnen
een lager maximum vaststellen).

II.10

Vergoeding
van
kredieten die
zijn
overgedrage
n van het
begrotingsja
ar 2016 –
Art. 26, lid
5, van
Verordening
(EU) nr.
1306/2013

Vergoedingen overeenkomstig artikel 26, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 in het begrotingsjaar 2017 van kredieten die zijn overgedragen van het
begrotingsjaar 2016, in verhouding tot het bedrag van de aanpassing in het kader van de financiële discipline.
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III. Steunregelingen en maatregelen als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad
III.1

Openbare
interventie
Hoofdstuk I,
afdeling 2

Als de marktprijs van bepaalde landbouwproducten onder een vooraf bepaald niveau daalt, is een interventie door de overheidsinstanties van de lidstaten
toegestaan om de markt te stabiliseren door overschotten op te kopen. Die overschotten kunnen dan worden opgeslagen totdat de marktprijs weer stijgt.

III.2

Steun voor
particuliere
opslag
Hoofdstuk I,
afdeling 3

Steun die tijdelijk aan producenten van bepaalde producten wordt verleend in verband met de kosten van particuliere opslag.

III.3

Regelingen voor
schoolgroenten
en -fruit en voor
schoolmelk
Hoofdstuk II,
afdeling 1

Steun voor de verdeling van landbouwproducten aan kinderen in kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen, om hun consumptie van groenten, fruit
en melk te stimuleren en hun eetgewoonten te verbeteren.

III.4

Steun in de
sector groenten
en fruit
Hoofdstuk II,
afdeling 3

Telers worden aangemoedigd zich aan te sluiten bij producentenorganisaties (PO's). Die ontvangen steun voor het uitvoeren van operationele programma's, op
basis van een nationale strategie. Er wordt ook steun verleend om inkomensschommelingen als gevolg van crisissen te matigen. Verder gaat steun naar
crisispreventie- en crisisbeheersingsmaatregelen in het kader van de operationele programma's, d.w.z. het uit de markt nemen van producten, groen
oogsten/niet oogsten, afzetbevorderings- en communicatie-instrumenten, opleiding, oogstverzekeringen, hulp om bankleningen te verkrijgen en het dekken van
de administratieve kosten voor het opzetten van onderlinge fondsen (door landbouwers beheerde stabilisatiefondsen).

III.5

Steun in de
wijnsector
Hoofdstuk II,
afdeling 4

Diverse steunmaatregelen om te komen tot een marktevenwicht en een betere concurrentiepositie voor Europese wijn: steun voor de bevordering van de afzet
van wijn op de markten van derde landen en informatie over verantwoord wijngebruik en over de EU-regelingen inzake de BOB/BGA; medefinanciering van
de kosten voor de herstructurering en de omschakeling van wijngaarden, voor investeringen in wijnmakerijen en afzetinstallaties, en voor innovatie; steun voor
het groen oogsten, onderlinge fondsen, oogstverzekeringen en de distillatie van bijproducten.

III.6

Steun in de
sector olijfolie
en tafelolijven
Hoofdstuk II,
afdeling 2

Steun voor de driejarige activiteitenprogramma's die worden opgesteld door producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties
met betrekking tot:
(a) monitoring en beheer van de markt in de sector olijfolie en tafelolijven;
(b) verbetering van de milieueffecten van de olijventeelt;
(c) verbetering van het concurrentievermogen van de olijventeelt door middel van modernisering;
(d) verbetering van de kwaliteit van de productie van olijfolie en tafelolijven;
(e) het traceerbaarheidssysteem, en de certificering en bescherming van de kwaliteit van olijfolie en tafelolijven;
(f) de verspreiding van informatie over de activiteiten die producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties ontplooien ter
verbetering van de kwaliteit van olijfolie en tafelolijven.
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III.7

Steun in de
bijenteeltsector
Hoofdstuk II,
afdeling 5

Steun die aan de sector wordt verleend via bijenteeltprogramma's ter bevordering van de productie en de afzet van producten van de bijenteelt.

III.8

Steun in de
hopsector
Hoofdstuk II,
afdeling 6

Steun voor producentenorganisaties in de hopsector.

III.9

Uitvoerrestitutie
s
Hoofdstuk VI

Steun voor bepaalde producten die worden uitgevoerd in uitzonderlijke omstandigheden, binnen de grenzen die voortvloeien uit overeenkomstig het VWEU
gesloten internationale overeenkomsten, ter overbrugging van het verschil tussen de prijzen in de Unie en de prijzen op de wereldmarkt.

III.10

Uitzonderlijke
maatregelen –
maatregelen ter
bestrijding van
marktverstoringe
n
Hoofdstuk I,
afdeling 1

Uitzonderlijke maatregelen genomen krachtens artikel 219, lid 1, artikel 220, lid 1, en artikel 221, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 als
maatregelen ter ondersteuning van landbouwmarkten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
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IV/A. De maatregelen als vastgesteld in titel III, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 1305/2013
IV/A.1

[PO]
Art. 14

Acties inzake
kennisoverdracht en
voorlichting

Deze maatregel heeft betrekking op opleiding en andere soorten activiteiten, zoals workshops, coaching, demonstratieactiviteiten,
voorlichtingsacties en regelingen voor korte landbouw- en bosbouwuitwisselingen en bezoeken, gericht op de verbetering van het
menselijke potentieel van personen die actief zijn in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector, grondbeheerders en kmo's in
plattelandsgebieden.

IV/A.2

[PO]
Art. 15

Bedrijfsadviesdiensten,
bedrijfsbeheersdiensten
en
bedrijfsverzorgingsdienst
en

Deze maatregel is erop gericht het duurzame beheer en de economische en ecologische prestaties van landbouw- en bosbouwbedrijven
en kmo's in plattelandsgebieden te verbeteren door het gebruik van adviesdiensten en de oprichting van advies-, bedrijfsbeheers- en
bedrijfsverzorgingsdiensten. Met de maatregel wordt ook beoogd de opleiding van adviseurs te bevorderen.

IV/A.3

[PO]
Art. 16

Kwaliteitsregelingen
voor landbouwproducten
en levensmiddelen

Deze maatregel ondersteunt al wie toetreedt tot een nationale of vrijwillige kwaliteitsregeling of tot een kwaliteitsregeling op het
niveau van de Unie. In het kader van deze maatregel kan ook steun worden verleend voor de kosten die voortvloeien uit voorlichtingsen afzetbevorderingsactiviteiten om de consumenten meer vertrouwd te maken met het bestaan en de kenmerken van producten die
worden geproduceerd overeenkomstig op nationaal niveau en op het niveau van de Unie ingestelde kwaliteitsregelingen.

IV/A.4

[PO]
Art. 17

Investeringen in
materiële activa

Deze maatregel is erop gericht de economische en de milieuprestaties van landbouwbedrijven en rurale ondernemingen te verbeteren,
de efficiënte werking van de sector verwerking en afzet van landbouwproducten te intensiveren, de voor de ontwikkeling van de
landbouw en de bosbouw vereiste infrastructuur ter beschikking te stellen en de voor de verwezenlijking van de milieudoelstellingen
vereiste niet-productieve investeringen te ondersteunen.

IV/A.5

[PO]
Art. 18

Herstel van door een
natuurramp beschadigd
agrarisch
productiepotentieel en
invoering van passende
preventieve acties

Deze maatregel moet landbouwers helpen natuurrampen en rampzalige gebeurtenissen te voorkomen of beschadigd
landbouwpotentieel, na de officiële erkenning door de bevoegde openbare autoriteiten van de lidstaten, te herstellen, om de
levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven die met dergelijke gebeurtenissen te maken krijgen, te
bevorderen.

IV/A.6

[PO]
Art. 19

Ontwikkeling van
landbouwbedrijven en
ondernemingen

Met deze maatregel wordt steun verleend voor het creëren en ontwikkelen van nieuwe, rendabele economische bedrijvigheid, zoals
nieuwe, door jonge landbouwers geleide bedrijven of nieuwe bedrijven in plattelandsgebieden, en voor de ontwikkeling van kleine
landbouwbedrijven. Er wordt ook steun verleend aan nieuwe of bestaande ondernemingen voor investeringen in het opzetten en
ontwikkelen van niet-agrarische activiteiten, die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van
plattelandsgebieden en van alle landbouwers die hun landbouwactiviteiten diversifiëren. In het kader van deze maatregel worden
betalingen toegekend aan landbouwers die in aanmerking komen voor de regeling voor kleine landbouwbedrijven die hun bedrijf
definitief aan een andere landbouwer overdragen.

IV/A.7

3[PO]
Art. 20

Basisdiensten en
dorpsvernieuwing in
plattelandsgebieden

Deze maatregel ondersteunt interventies waarmee groei wordt gestimuleerd en de ecologische en sociaal-economische stabiliteit van
plattelandsgebieden wordt bevorderd, met name door de ontwikkeling van de plaatselijke infrastructuur (zoals breedband,
hernieuwbare energie en sociale infrastructuur) en van de plaatselijke basisdiensten en door de vernieuwing van dorpen en activiteiten
die gericht zijn op het herstel en de opwaardering van het culturele en natuurlijke erfgoed. Met de maatregel wordt ook steun geboden
voor het verplaatsen van activiteiten en het verbouwen van voorzieningen, met als doel de levenskwaliteit in of de milieuprestatie van
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deze woongebieden te verbeteren.
IV/A.8

[PO]
Art. 21
(22-26)

Investeringen in de
ontwikkeling van
bosgebieden en de
verbetering van de
levensvatbaarheid van
bossen

Deze maatregel is erop gericht investeringen in de ontwikkeling van beboste gebieden, bosbescherming, innovatie in bosbouw,
bosbouwtechnologieën en bosproducten te bevorderen, om bij te dragen tot het groeipotentieel van plattelandsgebieden.

IV/A.9

[PO]
Art. 22

Bebossing en de aanleg
van beboste gebieden

Deze submaatregel is erop gericht steun te bieden voor concrete acties in het kader van bebossing en de aanleg van beboste gebieden
op landbouw- en andere grond.

IV/A.10

[PO]
Art. 23

Invoering van
boslandbouwsystemen

Deze submaatregel ondersteunt de invoering van boslandbouwsystemen en de bewuste combinatie van meerjarige houtgewassen met
gewassen en/of veehouderij op dezelfde grondeenheid.

IV/A.11

[PO]
Art. 24

Preventie en herstel van
schade aan bossen door
bosbranden en
natuurrampen en
rampzalige
gebeurtenissen

Deze submaatregel is gericht op de preventie en het herstel (opruimen en opnieuw beplanten) van het bosbouwpotentieel na een
bosbrand, een andere natuurramp (met inbegrip van uitbraken van plagen en ziekten) of een klimaatgerelateerde bedreiging.

IV/A.12

[PO]
Art. 25

Investeringen ter
verbetering van de
veerkracht en de
milieuwaarde van
bosecosystemen

Deze submaatregel ondersteunt acties waarmee de milieuwaarde van de bossen wordt vergroot, klimaatmitigatie en -adaptatie door
bossen worden vergemakkelijkt, ecosysteemdiensten worden verleend en de maatschappelijke belevingswaarde van bossen wordt
verhoogd. Doel is ervoor te zorgen dat de milieuwaarde van bossen toeneemt.

IV/A.13

[PO]
Art. 26

Investeringen in
bosbouwtechnologieën
en in de verwerking,
mobilisering en afzet van
bosproducten

Deze submaatregel is erop gericht steun te bieden voor investeringen in machines en/of installaties voor het winnen, snijden,
mobiliseren en verwerken van hout voordat het industrieel wordt gezaagd. Met deze submaatregel wordt voornamelijk beoogd de
milieuwaarde van bossen te doen toenemen.

IV/A.14

[PO]
Art. 27

Oprichting van
producentengroeperinge
n en -organisaties

Deze maatregel ondersteunt de oprichting van producentengroeperingen en -organisaties, vooral in de eerste jaren wanneer extra
kosten worden gemaakt, zodat het mogelijk wordt gezamenlijk marktuitdagingen aan te gaan en een sterkere onderhandelingspositie te
bereiken op het vlak van productie en afzet, ook op plaatselijke markten.

IV/A.15

[PO]
Art. 28

Agromilieu- en
klimaatsteun

Met deze maatregel worden grondbeheerders gestimuleerd om landbouwpraktijken toe te passen die bijdragen aan de bescherming van
het milieu, het landschap, natuurlijke hulpbronnen en klimaatmitigatie en -adaptatie. Het kan zowel gaan om milieuvriendelijke
verbeteringen van landbouwpraktijken als om het behoud van bestaande milieuvriendelijke praktijken.

IV/A.16

[PO]
Art. 29

Biologische landbouw

Deze maatregel is erop gericht steun te bieden voor de omschakeling naar en/of het behoud van biologische landbouwpraktijken en methoden opdat landbouwers worden gestimuleerd aan dergelijke regelingen deel te nemen en zo te voldoen aan de vraag van de
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samenleving naar het gebruik van milieuvriendelijke landbouwpraktijken.
IV/A.17

[PO]
Art. 30

Betalingen in het kader
van de Natura 2000richtlijn en de
kaderrichtlijn water

Met deze steunmaatregel worden begunstigden vergoed die, in vergelijking met land- en bosbouwers in andere gebieden, bepaalde
nadelen ondervinden ten gevolge van specifieke dwingende voorschriften in de betrokken gebieden die voortvloeien uit de uitvoering
van de vogel- en de habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn water (KRW).

IV/A.18

[PO]
Art. 31

Betalingen voor
gebieden met natuurlijke
of andere specifieke
beperkingen

Deze maatregel ondersteunt begunstigden die bijzondere beperkingen ondervinden doordat zij gevestigd zijn in berggebieden of
andere gebieden met ernstige natuurlijke beperkingen of specifieke beperkingen.

V/A.19

[PO]
Art. 33

Dierenwelzijn

In het kader van deze maatregel worden betalingen toegekend aan landbouwers die zich er op vrijwillige basis toe verbinden concrete
acties uit te voeren die bestaan uit een of meer dierenwelzijnsverbintenissen.

IV/A.20

[PO]
Art. 34

Bosmilieu- en
klimaatdiensten en
bosinstandhouding

Deze maatregel komt tegemoet aan de noodzaak om het duurzaam beheer en de duurzame verbetering van bossen en beboste gebieden
te bevorderen, onder meer door het behoud en de verbetering van de biodiversiteit en van water- en bodemrijkdommen en door de
strijd tegen de klimaatverandering. De maatregel komt ook tegemoet aan de noodzaak om de genetische hulpbronnen in de bosbouw
in stand te houden, onder meer door verschillende bossoorten te ontwikkelen die zijn aangepast aan specifieke plaatselijke
omstandigheden.

IV/A.21

[PO]
Art. 35

Samenwerking

Deze maatregel bevordert samenwerkingsvormen waarbij ten minste twee organisaties betrokken zijn en die gericht zijn op de
ontwikkeling van (onder meer): proefprojecten; nieuwe producten, praktijken, processen en technieken in de landbouw-, de voedingsen de bosbouwsector; toeristische diensten; korte toeleveringsketens en plaatselijke markten; gezamenlijke projecten/praktijken die
betrekking hebben op het milieu/de klimaatverandering; projecten voor de duurzame levering van biomassa; strategieën voor
plaatselijke ontwikkeling buiten Leader; bosbeheerplannen; diversificatie naar activiteiten in het kader van de "sociale landbouw".

IV/A.22

[PO]
Art. 36

Risicobeheer

Met deze maatregel wordt een nieuw instrumentarium voor risicobeheer beschikbaar gesteld en worden nog meer mogelijkheden
gecreëerd om voor verzekeringen en onderlinge fondsen gebruik te maken van de nationale middelen voor rechtstreekse betalingen,
zodat hulp kan worden geboden aan landbouwers die worden blootgesteld aan steeds grotere economische en ecologische risico's. De
maatregel voert eveneens een inkomensstabiliseringsinstrument in voor het vergoeden van landbouwers van wie het inkomen ernstig
gedaald is.

IV/A.23

[PO]
Art. 40

Financiering van
aanvullende nationale
rechtstreekse betalingen
voor Kroatië

Deze maatregel verschaft landbouwers in Kroatië die voor aanvullende nationale rechtstreekse betalingen in aanmerking komen, een
aanvullende betaling in het kader van de tweede pijler.

IV/A.24

[VGB]
Art. 35 van
Verordenin
g (EU) nr.
1303/2013

Steun voor plaatselijke
ontwikkeling in het kader
van Leader (CLLD –
door de gemeenschap
geleide plaatselijke
ontwikkeling)

Deze maatregel is erop gericht Leader te behouden als een instrument voor geïntegreerde territoriale ontwikkeling op subregionaal
("plaatselijk") niveau, waardoor een rechtstreekse bijdrage wordt geleverd aan een evenwichtige territoriale ontwikkeling van
plattelandsgebieden. Dit is een van de algemene doelstellingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid.
De steun voor door de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling [Leader in het kader van Elfpo] omvat:
(a) de kosten van voorbereidende steun voor capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van
een strategie voor door de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling;
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(b)
(c)
(d)
(e)
IV/A.25

[PO]
Art. 51-54

Technische bijstand

de uitvoering van concrete acties in het kader van de strategie voor CLLD;
de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de plaatselijke actiegroep;
de exploitatiekosten in verband met het beheer van de uitvoering van de strategie voor CLLD;
de dynamisering van de strategie voor CLLD.

Met deze maatregel kunnen de lidstaten technische bijstand verlenen voor acties ter ondersteuning van de administratieve capaciteit
voor het beheer van de ESI-fondsen. Deze acties kunnen gericht zijn op voorbereiding, beheer, monitoring, evaluatie, voorlichting en
communicatie, netwerkvorming, afhandelen van klachten en controles en audits in het kader van de
plattelandsontwikkelingsprogramma's.
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V/B. Maatregelen als vastgesteld in titel IV, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 1698/2005
As 1 – Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector: artikel 20
De steun ter verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector betreft:
V/B.1.1

Art. 21

a) maatregelen om kennis te
bevorderen en het menselijke
potentieel te verbeteren door:

V/B.1.2.

Art. 22

vestiging van jonge landbouwers: de maatregel is erop gericht zowel de eerste vestiging van landbouwers die jonger zijn dan 40 jaar en zich
voor het eerst als bedrijfshoofd vestigen, als de daaropvolgende structurele aanpassing van hun bedrijf te vergemakkelijken.

V/B.1.3

Art. 23

vervroegde uittreding van landbouwers en werknemers in de landbouw: deze maatregel heeft als doel de structurele aanpassing te
vergemakkelijken van bedrijven die zijn overgedragen via de maatregel voor de vestiging van jonge landbouwers of met het oog op de
vergroting van de omvang van het bedrijf. Er wordt steun ter beschikking gesteld van landbouwers en werknemers in de landbouw die ten
minste 55 jaar oud zijn en die besluiten om respectievelijk hun landbouwactiviteit of hun werkzaamheden op landbouwbedrijven definitief te
beëindigen. Deze maatregel is in de programmeringsperiode 2014-2020 beëindigd.

V/B.1.4

Art. 24

gebruik van adviesdiensten door landbouwers en bosbezitters: de steun voor het gebruik van beheers- en adviesdiensten door landbouwers en
bosbezitters is erop gericht hen in staat te stellen hun bedrijven duurzamer te beheren. In het kader van deze maatregel wordt steun beschikbaar
gesteld ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het gebruik van adviesdiensten.

V/B.1.5

Art. 25

oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en landbouw- en bosbouwbedrijfsadviesdiensten:
in het kader van deze maatregel wordt steun beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten die zijn gemoeid met de oprichting van diensten ter
ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en landbouw- en bosbouwbedrijfsadviesdiensten.

V/B.1.6

Art. 26

V/B.1.7

Art. 27

verbetering van de economische waarde van bossen: met deze maatregel wordt steun beschikbaar gemaakt voor particuliere boseigenaren (of
verenigingen daarvan) of voor gemeenten (of verenigingen daarvan) om investeringen te doen die gericht zijn op de verbetering en de
verbreding van de economische waarde van hun bossen, of op een sterkere diversificatie van de productie en uitbreiding van de marktkansen.

V/B.1.8

Art. 28

verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten: deze maatregel biedt steun voor materiële en/of immateriële

b) maatregelen om het fysieke
kapitaal te herstructureren en te
ontwikkelen, en innovatie te
bevorderen, door:

acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting, met inbegrip van verspreiding van wetenschappelijke kennis en innoverende
praktijken, ten behoeve van in de landbouw-, voedings- en bosbouwsector werkzame personen: de maatregel is gericht op het bevorderen van
technische en economische opleidingen, voorlichting en verspreiding van kennis in verband met landbouw, voedselvoorziening en bosbouw,
ook op het gebied van kennis van de nieuwe informatietechnologieën, bewustmaking met betrekking tot productkwaliteit,
onderzoeksresultaten en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de toepassing van productiemethoden die
verenigbaar zijn met landschapsbehoud en -verfraaiing en milieubescherming.

de modernisering van landbouwbedrijven: deze maatregel heeft tot doel landbouwbedrijven te moderniseren zodat zij hun economische
prestaties kunnen verbeteren door een beter gebruik van de productiefactoren. Tot het toepassingsgebied van de maatregel behoort steun voor
materiële en/of immateriële investeringen voor de invoering van nieuwe technologieën en innovatie, die gericht zijn op kwaliteit, op
biologische producten en op diversificatie op en buiten het landbouwbedrijf, alsmede op een verbetering van de situatie op de
landbouwbedrijven ten aanzien van milieu, arbeidsveiligheid, hygiëne en dierenwelzijn.
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investeringen die gericht zijn op een betere verwerking en afzet van primaire land- en bosbouwproducten.
V/B.1.9

Art. 29

samenwerking ter bevordering van de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés en technologieën in de landbouw-, de voedsel- en de
bosbouwsector: deze maatregel ondersteunt en bevordert de samenwerking tussen landbouwers, de levensmiddelenindustrie, de
grondstoffenverwerkende industrie en andere partijen, om ervoor te zorgen dat de landbouw-, de levensmiddelen- en de bosbouwsector van de
marktkansen kunnen profiteren door een veralgemeende innoverende aanpak van de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés en
technologieën.

V/B.1.10

Art. 30

verbetering en ontwikkeling van infrastructuur die verband houdt met de ontwikkeling en aanpassing van de land- en de bosbouw: deze steun
betreft concrete acties op het vlak van de toegankelijkheid van landbouw- en bosgrond, landinrichting en verbetering van land,
energievoorziening en waterbeheer.

V/B.1.11

Art. 20, onder
b), vi)

herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve maatregelen: deze maatregel
biedt steun voor de herstel- en preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen natuurrampen, met als doel een bijdrage te leveren aan de
verwezenlijking van de as betreffende het concurrentievermogen van de landbouw.

V/B.1.12

Art. 31

V/B.1.13

Art. 32

steun te verlenen aan landbouwers die deelnemen aan voedselkwaliteitsregelingen: deze maatregel biedt steun aan landbouwers die deelnemen
aan nationale of EU-kwaliteitsregelingen voor levensmiddelen, met als doel de consumenten via die deelname garanties te bieden ten aanzien
van de kwaliteit van het betrokken product of het productieproces, de toegevoegde waarde van primaire producten van de landbouw te
verhogen en meer marktkansen te scheppen.

V/B.1.14

Art. 33

steun voor producentengroeperingen voor activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering betreffende producten die onder een
kwaliteitsregeling voor levensmiddelen vallen: er wordt steun verleend aan producentengroeperingen voor consumentenvoorlichting en
afzetbevordering betreffende producten die worden geproduceerd overeenkomstig de kwaliteitsregelingen waarvoor de lidstaten steun
verlenen in het kader van hun programma's voor plattelandsontwikkeling, om de consumenten meer vertrouwd te maken met het bestaan en de
kenmerken van producten die overeenkomstig die kwaliteitsregelingen worden geproduceerd.

VB.1.15

Art. 34

V/B.1.16

Art. 35

V/B.1.17

Art. 25 bis van
Verordening
(EG) nr.
1974/2006

c) maatregelen om de kwaliteit
van de landbouwproductie en van
de landbouwproducten te
verbeteren door:

d) overgangsmaatregelen voor
Tsjechië, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije op het gebied van:

landbouwers te helpen zich aan te passen aan veeleisende normen die zijn gebaseerd op communautaire regelgeving: deze maatregel heeft tot
doel te bevorderen dat veeleisende normen die zijn gebaseerd op communautaire regelgeving betreffende het milieu, de volksgezondheid, de
gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de arbeidsveiligheid, door landbouwers sneller uitgevoerd en nageleefd worden. De
maatregel dekt deels de kosten die landbouwers maken om die normen toe te passen, alsook de ten gevolge daarvan gederfde inkomsten. De
maatregel is in de programmeringsperiode 2014-2020 beëindigd.

steun aan semizelfvoorzieningsbedrijven die worden geherstructureerd: in het kader van deze maatregel wordt steun verleend aan
landbouwbedrijven die primair voor eigen consumptie produceren. Deze overgangsmaatregel is in de programmeringsperiode 2014-2020
beëindigd.
steun voor de oprichting van producentengroeperingen: er wordt steun verleend om de oprichting en de administratieve werking van
producentengroeperingen te vergemakkelijken. Deze overgangsmaatregel is in de programmeringsperiode 2014-2020 beëindigd.
Verlening van advies- en voorlichtingsdiensten aan landbouwers in Bulgarije en Roemenië.
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V/B.1.18

Art. 35 bis

Ondersteuning van bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden
geherstructureerd.
As 2 – Verbetering van het milieu en het platteland artikel 36

V/B.2.1

Art. 37

a) maatregelen om een duurzaam
gebruik van landbouwgrond te
bevorderen door:

V/B.2.2

Art. 37

betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps dan berggebieden: deze betalingen dragen bij tot de voortzetting van het
gebruik van landbouwgrond en zo tot de instandhouding van landelijke gebieden, alsook tot de instandhouding en de bevordering van
duurzame landbouwsystemen.

V/B.2.3

Art. 38

Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG: deze betalingen zijn erop gericht landbouwers te helpen bij de
aanpak van de specifieke nadelen die in de betrokken zones voortvloeien uit de uitvoering van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het
behoud van de vogelstand en van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna, teneinde bij te dragen tot het doelmatige beheer van Natura 2000-gebieden en landbouwers te helpen bij de aanpak van nadelen die in
stroomgebieden van rivieren voortvloeien uit de uitvoering van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

V/B.2.4

Art. 39

agromilieubetalingen: deze betalingen worden toegekend voor de door landbouwers en andere grondbeheerders gemaakte kosten en gederfde
inkomsten die voortvloeien uit vrijwillig aangegane verbintenissen om landbouwproductiemethoden toe te passen die verenigbaar zijn met de
bescherming en verbetering van het milieu, het landschap en de kenmerken daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de bodem en de genetische
diversiteit.

V/B.2.5

Art. 40

dierenwelzijnsbetalingen: deze betalingen dienen ter dekking van de door landbouwers gemaakte kosten en gederfde inkomsten die
voortvloeien uit vrijwillig aangegane verbintenissen om bij de veehouderij normen toe te passen die verder gaan dan de desbetreffende
dwingende normen.

V/B.2.6

Art. 41

steun voor niet-productieve investeringen: deze steun wordt verleend voor niet-productieve investeringen die noodzakelijk zijn voor de
nakoming van agromilieuverbintenissen of andere agromilieudoelstellingen, of die op het landbouwbedrijf worden verricht om de recreatieve
waarde voor het publiek van de betrokken Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een hoge natuurwaarde te vergroten.

V/B.2.7

Art. 43

V/B.2.8

Art. 44

de eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op landbouwgrond: deze steun wordt verleend aan landbouwers voor de
totstandbrenging van boslandbouwsystemen waarbij systemen voor extensieve landbouw en bosbouwsystemen worden gecombineerd. De
steun wordt verleend voor de aanlegkosten.

V/B.2.9

Art. 45

de eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond: er wordt steun verleend voor de bebossing van grond die niet voor
landbouwdoeleinden werd gebruikt. De betalingen worden verleend voor de aanlegkosten en, in het geval van uit de productie genomen
landbouwgrond, ook voor een jaarlijkse premie.

b) maatregelen om een duurzaam
gebruik van bosgrond te
bevorderen door:

betalingen voor natuurlijke handicaps aan landbouwers in berggebieden: deze betalingen dragen bij tot de voortzetting van het gebruik van
landbouwgrond en zo tot de instandhouding van landelijke gebieden, alsook tot de instandhouding en de bevordering van duurzame
landbouwsystemen.

de eerste bebossing van landbouwgrond: deze steun wordt aan landbouwers verleend voor de eerste bebossing van landbouwgrond, d.w.z.
grond waar landbouwpraktijken zijn verricht. Deze betalingen worden verleend voor de aanleg- en onderhoudskosten, alsook voor de door de
bebossing gederfde inkomsten.
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V/B.2.10

Art. 46

Natura 2000-betalingen: deze zijn gericht op steunverlening aan particuliere boseigenaren of verenigingen daarvan als compensatie voor de
gemaakte kosten en gederfde inkomsten die het gevolg zijn van beperkingen op het gebruik van bossen en andere beboste oppervlakten door
de correcte uitvoering van de Richtlijnen 74/409/EEG en 92/43/EEG.

V/B.2.11

Art. 47

bosmilieubetalingen: deze steun wordt verleend aan begunstigden die op vrijwillige basis bosmilieuverbintenissen aangaan voor een periode
van vijf tot zeven jaar.

V/B.2.12

Art. 48

herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen: deze steun wordt verleend voor het herstel van het
bosbouwpotentieel in bossen die door een natuurramp of brand zijn beschadigd, en voor het treffen van passende preventieve maatregelen.

V/B.2.13

Art. 49

steun voor niet-productieve investeringen: deze steun wordt verleend voor investeringen in bossen die verband houden met de nakoming van
verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de bosmilieumaatregel of andere milieudoelstellingen en die de recreatieve waarde voor het
publiek van bossen en beboste oppervlakten van het betrokken gebied vergroten.
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As 3 – Levenskwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie: artikel 52
V/B.3.1

Art. 53

a) maatregelen om de
plattelandseconomie te
diversifiëren:

V/B.3.2

Art. 54

steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen met het doel ondernemerschap te bevorderen en het economische weefsel
te ontwikkelen: deze maatregel is gericht op diversificatie naar niet-agrarische activiteiten door de oprichting van micro-ondernemingen te
steunen waarmee het ondernemerschap in plattelandsgebieden wordt vergemakkelijkt.

V/B.3.3

Art. 55

bevordering van toeristische activiteiten: er wordt steun verleend voor kleinschalige infrastructuur zoals informatiecentra en de bewegwijzering
ten behoeve van toeristische trekpleisters, recreatieve infrastructuur zoals die welke natuurgebieden toegankelijk maakt, en kleinschalige
logiesmogelijkheden en de ontwikkeling en/of marketing van toeristische diensten die betrekking hebben op plattelandstoerisme.

V/B.3.4

Art. 56

V/B.3.5

Art. 52, onder
b), ii)

dorpsvernieuwing en -ontwikkeling: deze maatregel is gericht op de ondersteuning van dorpsontwikkeling.

V/B.3.6

Art. 57

instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed: deze maatregel ondersteunt de opstelling van beschermings- en beheersplannen
met betrekking tot Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een hoge natuurwaarde, acties om het milieubewustzijn te vergroten en
investeringen in het kader van onderhoud, herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed en de ontwikkeling van gebieden met een hoge
natuurwaarde. Met de maatregel wordt ook steun geboden voor studies en investeringen in het kader van het onderhoud en de restauratie,
alsmede de opwaardering van het culturele erfgoed.

V/B.3.7

Art. 58

c)

een maatregel betreffende opleiding en voorlichting voor economische actoren die werkzaam zijn op de onder as 3 vallende terreinen: deze
maatregel is gericht op de verbetering van het menselijke potentieel in plattelandsgebieden, om de doelstelling van diversificatie naar nietagrarische activiteiten te verwezenlijken en niet-agrarische sectoren te ontwikkelen, om de werkgelegenheid te bevorderen, om
basisvoorzieningen te verbeteren en om investeringen te verrichten.

V/B.3.8

Art. 59

d)

een maatregel betreffende verwerving van vakkundigheid en dynamisering met het oog op de opstelling en de uitvoering van een plaatselijke
ontwikkelingsstrategie. In het kader van deze maatregel wordt steun verleend voor studies over het betrokken gebied en de plaatselijke
ontwikkelingsstrategie, bijvoorbeeld in het kader van de opleiding van personeel dat wordt betrokken bij de opstelling en de uitvoering van een
plaatselijke ontwikkelingsstrategie, voor dynamiseringsacties en de opleiding van personen met een dynamiseringstaak, en voor de uitvoering
van de strategie door publiek-private partnerschappen.

b) maatregelen om de
levenskwaliteit op het platteland te
verbeteren:

diversificatie naar niet-agrarische activiteiten: deze maatregel is gericht op steunverlening voor plattelandsbewoners om naast
landbouwactiviteiten ook niet-agrarische activiteiten te ontplooien en niet-agrarische sectoren te ontwikkelen en om de werkgelegenheid te
bevorderen.

basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking: deze maatregel ondersteunt de verbetering van basisvoorzieningen, onder meer
aan de hand van plaatselijke toegang tot informatie- en communicatietechnologieën (ITC) en investeringen. De maatregel omvat steunverlening
voor het opzetten van basisvoorzieningen, met inbegrip van culturele en vrijetijdsactiviteiten, ten behoeve van een dorp of een aantal dorpen en
voor bijbehorende kleinschalige infrastructuur.
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As 4 – Leader: artikel 61
De Leader-maatregel beoogt de uitvoering van de plaatselijke ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten, alsook de verwerving van vakkundigheid voor het beheer van de plaatselijke groep te ondersteunen.
V/B.4.1

Art. 63

V/B.4.2
V/B.4.3

a) Plaatselijke
ontwikkelingsstrategieën:

Concurrentievermogen (maatregel 411)
Milieu/landbeheer (maatregel 412)
Levenskwaliteit/diversificatie (maatregel 413)

V/B.4.4

Art. 68, lid 2,
onder b)

Transnationale en interregionale samenwerking

V/B.4.5

Art. 63,
onder c)

Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en dynamisering van het gebied

V/B.4.6

Art. 66

Technische bijstand

V/B.4.7

Art. 39 bis van
Verordening
(EG) nr.
1974/2006

Aanvullende rechtstreekse betalingen in Bulgarije en Roemenië (maatregel 611)
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VI/A. Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1144/2014
VI/A.1

Voorlichtings- en
afzetbevorderings
acties

De Unie kan overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1144/2014 middelen uit haar begroting gebruiken voor de volledige of
gedeeltelijke financiering van op de interne markt of in derde landen uitgevoerde en in die verordening genoemde voorlichtings- en
afzetbevorderingacties voor landbouwproducten en bepaalde op basis van landbouwproducten geproduceerde levensmiddelen. Deze acties worden
uitgevoerd in de vorm van voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's.

VI/B. Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties als bedoeld in Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad
VI/B.1

Voorlichtings- en
afzetbevorderingsac
ties

De Unie kan overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008 deze verordening middelen uit haar begroting gebruiken voor de
volledige of gedeeltelijke financiering van op de interne markt of in derde landen uit te voeren en in artikel 2 van die verordening genoemde
voorlichtings- en afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten en de wijze waarop deze worden geproduceerd, alsmede voor op basis van
landbouwproducten geproduceerde levensmiddelen. Deze acties worden uitgevoerd in het kader van een voorlichtings- en
afzetbevorderingsprogramma.

VI/C. Maatregelen zoals vastgesteld in de Verordeningen (EG) nr. 247/2006 en (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad
VI/C.1

Posei

Steun voor de volgende maatregel:
Posei is een specifieke regeling op landbouwgebied die bedoeld is om overeenkomstig artikel 349 VWEU rekening te houden met de beperkingen van
de ultraperifere gebieden. De regeling bestaat uit twee hoofdelementen: de specifieke voorzieningsregeling (SVR) en steunmaatregelen voor de lokale
productie. De SVR is gericht op verlichting van de extra kosten voor de voorziening met essentiële producten die worden veroorzaakt door het
afgelegen karakter van die gebieden (via steun voor producten uit de EU en de vrijstelling van invoerrechten voor producten uit derde landen); de
steunmaatregelen voor de lokale productie zijn erop gericht de ontwikkeling van de lokale landbouwsector te steunen (via rechtstreekse betalingen en
marktmaatregelen). Posei maakt ook de financiering van fytosanitaire programma's mogelijk.

VI/D. Maatregelen zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad
VI/D.1

Kleinere eilanden
in de Egeïsche Zee

Steun voor de volgende maatregel:
De regeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee is vergelijkbaar met Posei, maar heeft niet dezelfde rechtsgrondslag in het Verdrag en is
kleinschaliger dan Posei. Zij omvat zowel de specifieke voorzieningsregeling (maar dan beperkt tot steun voor producten uit de EU) als
steunmaatregelen voor de lokale landbouwactiviteiten, bestaande uit extra betalingen voor specifiek omschreven lokale producten.
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