Subsidieaanvraag voor zorgboerderijen

LV-01-080108

In te vullen door de
behandelende afdeling

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellipsgebouw (6de verdieping)
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 552 78 75 – Fax 02 552 78 71
E-mail: zorgboerderijen@lv.vlaanderen.be

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als landbouwer een subsidie aanvragen voor uw zorgboerderij. De voorwaarden om die subsidie
te verkrijgen, vindt u in de volgende regelgeving:
-

het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg
en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling;

-

het ministerieel besluit van 6 december 2005 houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van
subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Door dit formulier in te vullen, geeft u bovendien gevolg aan de vereiste administratieve procedure met toepassing van
verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (EU Publicatieblad van 28 december 2006, L 379/5).
Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?
Als u vragen hebt over dit formulier, kunt u bellen naar Jan Eskens op het nummer 011 74 27 71.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling op het
bovenstaande adres.

Contactgegevens
1 Vul de gegevens van uw landbouwbedrijf in.
Het landbouwernummer is het identificatienummer dat u hebt gekregen van de dienst Markt- en Inkomensbeheer van het
Agentschap voor Landbouw en Visserij. Dat nummer heeft de overheid nodig om uw subsidie te kunnen uitbetalen. De
gegevens van de contactpersoon hoeft u alleen in te vullen als uw bedrijf een vennootschap is.

landbouwernummer

0

-

naam van de producent
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
voor- en achternaam
contactpersoon
Voorwaarden
2 Verklaring
Om de subsidie te kunnen ontvangen, mag u met inbegrip van deze subsidie in een periode van drie
belastingjaren (het lopende en de twee voorgaande) maximaal 200.000 euro de-minimissteun ontvangen,
ongeacht van welke overheidsinstantie en voor welke investeringen of projecten u de de-minimissteun krijgt. Als
u dat plafond overschrijdt, wordt het volledige bedrag van de-minimissteun teruggevorderd, ook het gedeelte van
de steun dat het plafond niet overschrijdt.
• U voldoet aan de definitie van landbouwer, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24
november 2000 betreffende de steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw. Dat wil
zeggen dat u een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert met een arbeidsbehoefte van minimaal 0,5
volwaardige arbeidskracht (VAK). Een VAK presteert een arbeidsduur van 1800 uur per jaar. U besteedt
minstens 50% van de totale arbeidsduur aan de werkzaamheden op het land- of tuinbouwbedrijf en u haalt
daar minstens 35% van uw totale netto-inkomen uit. Op het ogenblik dat u daar niet meer aan voldoet,
meldt u dat onmiddellijk aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en vraagt u geen subsidie
meer aan voor de zorg voor en activering van zorgvragers.
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• U verklaart op erewoord dat u aan alle voorwaarden voldoet van verordening (EG) nr. 1998/2006 van de
Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op
de-minimissteun (EU Publicatieblad van 28 december 2006, L 379/5).

Bij te voegen bewijsstukken
3 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan.
4 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
een bewijs dat u verzekerd bent voor de uitoefening van de zorgactiviteit
als dit uw eerste subsidieaanvraag is: een of meer ondertekende zorgboerderijovereenkomsten. Hoeveel

zorgboerderijovereenkomsten voegt u bij dit formulier?

Ondertekening
4 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in het formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum
handtekening

voor- en achternaam

dag

maand

jaar

