
 

 

 

Bijlage II: Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2014-2020 onder 
de Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector (LB GVV) 

     Referentienummer: XXX 

I. Juridische basis 

De Regeling voor steun in het kader van Interreg Vlaanderen – Nederland 2014 – 2020 onder de 
Groepsvrijstellingsverordening voor de Land- en Bosbouwsector (de “Steunregeling”) is van 
kracht onder Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij 
bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op 
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (de “LB GVV”). De juridische basis voor 
deze Steunregeling is het Samenwerkingsprogramma in het kader van de doelstelling “Europese 
territoriale samenwreking” Interreg Vlaanderen – Nederland (CCI 2014TC16RFCB046) (het 
“Interreg programma”). 

De managementautoriteit van het Interreg programma is gevestigd in Vlaanderen. Om deze 
reden, doet de Vlaamse  Overheid de kennisgeving over deze Steunregeling toekomen aan de 
Europese Commissie, overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de LB GVV. 

 

II. Doelstelling 

De doelstelling van deze Steunregeling is steun verlenen aan ondernemingen die deelnemen aan 
Interreg Vlaanderen – Nederland 2014-2020. 

 

III. Definities 

De definities zoals opgenomen in artikel 2 van de LB GVV zijn van toepassing op deze 
Steunregeling. 

 

IV. Toepassingsgebied 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle categorieën steun waarop de LB GVV, 
overeenkomstig artikel 1 van die verordening, van toepassing is. Artikel 4 en Hoofdstuk III van de 
LB GVV zijn daarbij integraal van toepassing. 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle ondernemingen die steun ontvangen in het kader 
van het Interreg programma uit Vlaanderen en Nederland. 



V. Toelatingscriteria 

Het besluitrecht over welke ondernemingen gebruik kunnen maken van deze Steunregeling ligt 
bij de managementautoriteit van het Interreg programma. 

 

VI. Transparantie van steun 

Deze Steunregeling is van toepassing op alle vormen van steun die in lijn is met artikel 5 van de 
LB GVV. 

 

VII. Stimulerend effect 

Deze Steunregeling is van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft, overeenkomst 
artikel 6 van de LB GVV. 

 

VIII. Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten 

Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten is artikel 7 van de 
LB GVV van toepassing op deze Steunregeling.  

 

IX. Cumulering 

Inzake cumulering is artikel 8 van de LB GVV van toepassing op deze Steunregeling. 

 

X. Publicatie en informatie 

Overeenkomstig artikel 9 van de LB GVV publiceert de managementautoriteit op de website van 
het Interreg programma: 

a) De in artikel 9, lid 1 van de LB GVV bedoelde beknopte informatie in het 
gestandaardiseerde formaat dat in Bijlage II van de LB GVV is vastgesteld, of een link die 
daartoe toegang biedt; 

b) De volledige tekst van deze Steunregeling. 
c) De in bijlage III van de LBGVV bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening 

die betrekking heeft op meer dan:  
i. € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; 

ii. € 500.000 voor begunstigden die actief zijn in de sector verwerking van 
landbouwproducten, de sector afzet van landbouwproducten of de 
bosbouwsector, of die activiteiten uitoefenen die buiten het toepassingsgebied 
van artikel 42 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 
vallen. 



 
XI. Verslaglegging 

Overeenkomst artikel 12 van de LB GVV doet de Vlaamse Overheid een jaarlijks verslag 
toekomen aan de Europese Commissie over de toepassing van deze Steunregeling met 
betrekking tot elk volledig jaar, of deel daarvan, waarin de onderhavige verordening van 
toepassing is. 

 

XII. Monitoring 

Ten behoeve van monitoring door de Europese Commissie zal de managementautoriteit de 
bepalingen van artikel 13 van de LB GVV naleven. 

 
XIII. Inwerkingtreding 

Deze Steunregeling treedt in werking tien werkdagen nadat de Vlaamse Overheid deze aan de 
Commissie heeft verzonden overeenkomstig artikel 9 van de LB GVV . 

 

 

 


