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DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA



POP3 in het kort:

POP3 is het derde Europese subsidieprogramma voor het Platteland van Nederland 

● Doel POP3: ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector; 

● Looptijd: 2014 t/m 2020 (uitvoering t/m 2023);

● Totaalbudget POP3 Flevoland: 52 miljoen euro;

● Beschikbaar voor de agro-foodmaatregelen: 13,6 miljoen;

● POP3 omvat naast het Agrofoodspoor ook een waterspoor en LEADER;

● Het subsidiebedrag is voor 50% afkomstig van de EU en 50% van de Nederlandse 
 overheden, in dit geval vooral provincie Flevoland; 

● In veel gevallen is een eigen bijdrage van de aanvrager noodzakelijk.



●	Van	kostenreductie	naar	meerwaarde	strategie;  
 nieuwe marktconcepten en verdienmodellen. 

●	Kansen	in	de	keten; beheersing van productierisico’s, versterking van de positie van  
 de primaire producent of het verminderen van marktfalen.

●	Meer	met	minder; sluiten kringlopen in de landbouw en een geringer grondstoffengebruik.

●	Afzwakken	klimaatverandering; mitigatie, lagere emissie broeikasgassen als CO2 
 en ammoniak. 

●	Aanpassen	aan	veranderend	klimaat; omgaan met droogte, heftige stortbuien (adaptatie). 

●	Dierenwelzijn	en	gezondheid; verbetering van dierenwelzijn/gezondheid en verminderde  
 risico’s voor de mens door de interactie tussen mens en dier. 

●	Agrobiodiversiteit; behoud en versterking van de agrarische natuur en landschap en 
 de omgevingskwaliteit.

POP3 Agrofood thema’s: 



Maatregel Budget 2014 t/m 2020

1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching  
 en demonstraties

€ 2.360.000

2 Fysieke (productieve) investeringen voor 
 innovatie en modernisering

€ 4.680.000

3 Regeling Jonge landbouwers € 2.380.000

5 Niet-productieve investeringen voor  
 biodiversiteit, natuur en landschap en 
 hydrologische maatregelen PAS

€ 3.340.000

7 Samenwerking voor innovaties € 840.000

POP3 Agrofood maatregelen en budget 2014 t/m 2020



Maatregel Doelgroep Subsidie %

1 Trainingen, workshops, ondernemers-  
 coaching en demonstraties

Degene die de opleiding levert 60 of 80%

2 Fysieke (productieve) investeringen  
 voor innovatie en modernisering

Landbouwers 40%

3 Regeling jonge landbouwers Jonge landbouwers t/m 40 jaar 30%

5 Niet-productieve investeringen voor  
 biodiversiteit, natuur en landschap en  
 hydrologische maatregelen PAS

Landbouwers, landbouworganisaties, 
grondeigenaren, grondgebruikers, 
overheden, natuur- & landschapsorga- 
nisaties en samenwerkingsverbanden

100%

7 Samenwerking voor innovaties Landbouwers, landbouworganisaties, 
grondeigenaren, grondgebruikers,  
over-heden, natuur- & landschaps- 
organisaties, samenwerkingsverbanden

25 tot 100%

POP3 Agrofood maatregel naar aanvrager en subsidie percentage



Maatregel Begin openstelling Plafond 

2 Fysieke (productieve) investeringen  
 voor innovatie en modernisering

20 februari 
tot en met 31 maart

€ 1.000.000

1 Trainingen, workshops, ondernemers- 
 coaching en demonstraties

18 april tot en met 9 juni € 1.000.000

5 Niet-productieve investeringen voor  
 biodiversiteit, natuur en landschap en  
 hydrologische maatregelen PAS

18 april tot en met 9 juni € 2.000.000

7 Samenwerking voor innovaties Na de zomer (onder voorbehoud) € 840.000

3 Regeling jonge landbouwers december (onder voorbehoud) € 340.000

POP3 Kalender Agrofood 2017 en subsidieplafond*
De toekenning is op zijn vroegst 22 weken na sluiting van de openstellingsperiode bekend 

*Voor actuele informatie over openstellingen: zie de kalender op de website www.flevoland.nl/POP3



● Vragen	over	project	opzet	en	inhoud: Jessie de Lange, delange@omfl.nl,   
 0320 286794, www.omfl.nl 

● Subsidie-technische vragen: Erik Schenk, 
 erik.schenk@rvo.nl, 06 5240 1798, www.RvO.nl 

● Algemene vragen: Team POP3, plattelandsontwikkeling@flevoland.nl, www.flevoland.nl/pop3 

● Handboek aanvragers POP3-subsidie: 
 https://regiebureau-pop.eu/handboek-voor-aanvragers-pop3-subsidie 

Voor actuele informatie en een uitgebreider overzicht van de regelingen kunt u terecht op 
www.flevoland.nl/pop3

Meer informatie over POP3:
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