Ondernemend samenwerken!
In de Weidse Veenweiden
LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Utrecht-West door het
inzetten van tijd, kennis, netwerken en geld. We liften daarvoor mee op de trends van
kleinschaligheid, lokaal voedsel, korte ketens, social return in ondernemen, circulaire
economie, digitalisering en start-ups. Door netwerken en ideeën met elkaar te
verbinden, vernieuwing aan te jagen en goede projectideeën te steunen, wil de
Aanjaaggroep Weidse Veenweiden het gebied sociaal en economisch vitaal houden.
Dat is de kern van onze Lokale Ontwikkelingsstrategie!

De Lokale Ontwikkelingsstrategie
De hoofdroute naar een duurzame plattelandseconomie is het verstevigen van de relaties tussen
stad, dorp en platteland. Daarbinnen zijn er drie thema’s in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS):
A. Plek voor pioniers en sociale innovatie
Hoe kun je op een innovatieve manier de streek zichtbaar maken en in beweging zetten? We
steunen vernieuwende broedplaatsen voor ondernemende inwoners, in het bijzonder op het
gebied van gezondheid, dorpsvernieuwing, maakindustrie, erfgoed, agrotoerisme, waterbeheer.
B. Eigen ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek
Hoe komen we tot een meer circulaire economie? Korte integrale kringlopen realiseren: van een
consumptie-economie naar een circulaire economie. We richten ons op vernieuwende,
gezamenlijke initiatieven in ketens en/of kringlopen en/of verduurzaming van dorp of streek.
C. Voedsel van dichtbij
Hoe kunnen we producent en consument beter met elkaar verbinden? We steunen projecten die
logistiek en distributie van voedsel van dichtbij verbeteren, en/of die producten en productie van
voedsel van dichtbij bij consument bekender maken.
De Lokale Ontwikkelingsstrategie is te vinden op de website www.leaderweidseveenweiden.nl.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Wat bieden we?
De Aanjaaggroep (AJG) is een groep betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het
gebied. De Aanjaaggroep wil kansen creëren voor de vernieuwers in Utrecht-West om op eigen
kracht grote stappen te maken naar een waarde(n)volle streek. Daarvoor jaagt de Aanjaaggroep
vernieuwingen aan, verbindt ze netwerken en ideeën met elkaar en spoort ze aan tot uitwisseling van
kennis en ervaring.
Dat doet ze door:
•

inspirerende bijeenkomsten te organiseren waar ideeën zich kunnen presenteren

•

door het meedenken met de ontwikkeling van een idee tot een project

•

door het (financieel) ondersteunen van projectideeën die bij kunnen dragen aan de Lokale
Ontwikkelingsstrategie.

Hoe werkt het?
Kern van LEADER is het werken van onderop. Iedereen kan bij de Aanjaaggroep terecht met een
projectidee dat bijdraagt aan het realiseren van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.
Elk projectidee wordt besproken door de Aanjaaggroep en die bekijkt met de idee-eigenaar hoe het
idee het beste verder kan worden geholpen. Zodra het projectidee uitvoeringsgereed is, kan er een
financiële bijdrage worden aangevraagd. De Aanjaaggroep kan hierbij ondersteunen. Een financiële
bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Daarvan is 25% Europees geld. De andere
25% is een mix van provinciaal geld en geld van een gemeente of waterschap. De bijdrage van
gemeente of waterschap moet je zelf zoeken maar de AJG kan daarbij helpen. De resterende 50% is
een eigen, private bijdrage in geld en/of uren.
De Aanjaaggroep toetst de aanvraag aan de criteria in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Als het
project voldoende punten haalt, het project financieel gedekt is én er voldoende budget is, krijgt het
project de gevraagde bijdrage. Gedurende het jaar zijn er meerdere indieningsmomenten. Deze
worden aangekondigd via de pers en op de website.
Heb je een vernieuwend idee dat bijdraagt aan de

Contact

doelen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie? Wil je

Bel met de LEADER-coördinator:

een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage?

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81

Neem dan contact op met de LEADER-coördinator of

ajg@leaderweidseveenweiden.nl

Aanjagers of kom naar één van onze plattelandscafés!
Meer informatie? Kijk op www.leaderweidseveenweiden.nl

Volg ons op:

of bekijk het informatiefilmpje!

www.leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW - Instagram: @LEADER_WVW
Facebook: LEADERWVW - LinkedIn: LEADER WVW

