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Disclaimer 

Dit document bevat informatie die gericht is op potentiële aanvragers van cofinanciering 

voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten. Het dient 

slechts als voorbeeld en wijkt mogelijk af van de webformulieren en templates in het 

onlinesysteem voor het indienen van voorstellen dat te vinden is op het 

deelnemersportaal. Voorstellen moeten worden opgesteld en ingediend via het 

elektronische indieningssysteem op het deelnemersportaal. 

  



 

 

INLEIDING 

Deze leidraad is bedoeld om u te helpen bij het opstellen en indienen van een 
voorstel en om een antwoord te geven op vragen die daarbij kunnen rijzen.  

Als u na het lezen van deze leidraad nog vragen hebt, kunt u mogelijk hier een 

antwoord vinden: 

 Voor vragen over de registratie en daarmee verband houdende kwesties: 

raadpleeg het deelnemersportaal op 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html 

 De IT-helpdesk van het deelnemersportaal: gebruik het formulier van de 

Research Enquiry Service op  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Voor niet-IT-gerelateerde vragen: de Chafea-helpdesk is beschikbaar via 
e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu en telefonisch: +352-4301-

36611. De helpdesk is open op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur en 

tussen 14.00 en 17.00 uur en is niet beschikbaar in het weekend en op 

officiële feestdagen.  

Gelieve slechts contact op te nemen met de Chafea-helpdesk wanneer u 
de nodige informatie niet kunt vinden in de ter beschikking gestelde 

documentatie. 

Eventuele suggesties of commentaren over de manier waarop wij deze leidraad 

kunnen verbeteren, kunt u naar het volgende e-mailadres van de helpdesk 

sturen: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Het jaarlijks werkprogramma bevat de jaarlijkse strategische prioriteiten van 
de afzetbevorderingsregeling en wordt door de Europese Commissie vastgesteld 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1144/2014 (basishandeling 

van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014). 

Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en 

voeding (Chafea) beheert de technische en financiële uitvoering van de 

afzetbevordering voor landbouwproducten, het EU-gezondheidsprogramma, het 
consumentenprogramma en het initiatief "Betere opleiding voor veiliger voedsel". 

Een (mede-)begunstigde is een organisatie die cofinanciering van de Europese 

Unie ontvangt na een succesvolle aanvraag voor een van de door de Unie 

gecofinancierde programma's en na de ondertekening van een 

subsidieovereenkomst. Tijdens de aanvraagprocedure wordt verwezen naar 
aanvragers en/of deelnemers. Afhankelijk van het stadium van de procedure 

wordt voor zowel aanvragers als begunstigden ook de term indienende 

organisatie gebruikt. 

Voorstellen voor monoprogramma's kunnen worden ingediend door een of 

meer indienende organisaties uit eenzelfde lidstaat. 

Een afzonderlijk programma wordt een actie genoemd. Een actie bestaat uit een 

samenhangende reeks activiteiten. 

In het geval van monoprogramma's tekenen de bevoegde nationale autoriteit en 

de begunstigde(n) een contract, dat subsidieovereenkomst wordt genoemd. 

Wanneer bij een actie verschillende begunstigden/aanvragers betrokken zijn, 
moeten zij ter aanvulling van de subsidieovereenkomst een onderlinge 

consortiumovereenkomst ondertekenen, die op geen enkel punt in strijd mag 

zijn met de subsidieovereenkomst. 

Waar in het contract wordt verwezen naar voorfinanciering , wordt daarmee 

het in de wetteksten genoemde voorschot bedoeld. 

Een uitvoeringsinstantie is belast met de uitvoering van de activiteiten van het 
programma en heeft de hoedanigheid van subcontractant. 

Het deelnemersportaal is de website met informatie over de financiering van 

de Horizon 2020-programma's en van andere programma's van de Unie, 

waaronder afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten. 

Een ECAS-account wordt gebruikt in het kader van het authentificatiesysteem 
van de Europese Commissie (European Commission Authentication Service). Dat 

systeem wordt gebruikt om in te loggen op een hele reeks websites en 

onlinediensten van de Commissie. 

Het begunstigdenregister is het onlineregister van de Europese Commissie 

waarin de begunstigden in het kader van afzetbevordering voor 
landbouwproducten en van andere EU-programma's worden opgenomen.  

De deelnemeridentificatiecode (Participant Identification Code of PIC-

nummer) is een negencijferige code die wordt toegekend na de onlineregistratie 

van de entiteit. 

De bevoegde nationale autoriteit wordt aangewezen door de regering van de 

lidstaat om de uitvoering van monoprogramma's te beheren.  
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1. INDIENING VAN VOORSTELLEN  

Het elektronische indieningssysteem dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor de 
onderzoeksprogramma's van Horizon 2020, zal ook zijn nut bewijzen voor de 

oproepen tot het indienen van voorstellen voor voorlichtings- en 

afzetbevorderingsmaatregelen.  

De aanvraag kan uitsluitend online via het elektronische 

indieningssysteem van het deelnemersportaal en vóór het verstrijken 

van de uiterste datum van de oproep worden ingediend.  

De link naar het elektronische indieningssyteem is te vinden op 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Met vragen over de instrumenten voor online-indiening (bijvoorbeeld over 

vergeten wachtwoorden, toegangsrechten en -rollen, technische aspecten van 
het indienen van voorstellen enz.) kunt u zich via het deelnemersportaal 

richten tot de daarvoor opgezette IT-helpdesk: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Er zijn minimale systeemeisen voor het online indieningssysteem. Deze zijn te 

vinden op: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (toegankelijk met uw ECAS-account, zie hoofdstuk 1.2.1). 

 

1.1. BELANGRIJKE DOCUMENTEN  

Voordat u besluit een voorstel in te dienen en de verschillende 
aanvraagformulieren in te vullen, dient u na te gaan of uw organisatie, de bij de 

afzetbevordering betrokken producten en de actie zelf voldoen aan de 

subsidiabiliteitscriteria. U dient ook te controleren of uw voorgenomen 

activiteiten en de doellanden overeenkomen met de prioriteiten die zijn 

vastgesteld in de oproep tot het indienen van voorstellen.  

Om die reden moet u allereerst de volgende relevante teksten grondig lezen: 

 Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 

betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in 

derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de 

Raad 

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie van 23 april 

2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 

betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in 

derde landen 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 van de Commissie van 7 oktober 

2015 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) 

nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake 

voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten 

uitgevoerd op de interne markt en in derde landen 
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 Het toepasselijke jaarlijkse uitvoeringsbesluit van de Commissie tot 

vaststelling van het werkprogramma voor het betrokken jaar in het kader 
van de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende 

landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen 

 De oproep tot het indienen van voorstellen voor monoprogramma’s 

Als u daarna nog vragen hebt, kunt u mogelijk hier een antwoord vinden:  

 Het beknopt overzicht en de veelgestelde vragen (FAQ) over het 

afzetbevorderingsbeleid op http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 De veelgestelde vragen (FAQ) over de indiening van voorstellen op 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 De bevoegde nationale autoriteiten: aanvragers die monoprogramma's 

voorbereiden, kunnen contact opnemen met de bevoegde autoriteit van 

hun lidstaat voor aanvullende informatie over de rechtsgrond, het model 
voor de subsidieovereenkomst of de uitvoering van de actie. De lijst van 

de bevoegde nationale autoriteiten is te vinden op 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. VOORBEREIDENDE STAPPEN 

1.2.1. Log in op het deelnemersportaal met uw ECAS-account  

Om gebruik te kunnen maken van het elektronische indieningssysteem, moet u 

eerst een gebruikersaccount ("ECAS-account") aanmaken.  

Dat kan via het deelnemersportaal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Indien u nog niet over een gebruikersaccount voor het deelnemersportaal 
beschikt: klik op "REGISTER" (in de rechterbovenhoek naast "LOGIN") en 

registreer u online. 

Indien u reeds over een gebruikersaccount voor het deelnemersportaal beschikt: 

log in (klik op "LOGIN" in de rechterbovenhoek) en begin de gevraagde 

informatie in te voeren.  

 

1.2.2. Registreer uw organisatie in het begunstigdenregister  

De Europese Commissie beschikt over een onlineregister van organisaties die 

deelnemen aan de verschillende programma's van de Europese Unie, het 

zogenaamde begunstigdenregister. Daardoor kunnen de officiële gegevens van 

verschillende organisaties op een consistente manier worden behandeld en hoeft 
niet meermaals om dezelfde informatie te worden verzocht. 

Met uw ECAS-account kunt u doorgaan naar de volgende stap: de registratie van 

uw organisatie (voor zover dat nog niet gebeurd is). U kunt controleren of uw 

organisatie al is geregistreerd via de internetpagina van het 

begunstigdenregister:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 
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Indien uw organisatie daar niet wordt vermeld, en alleen in dat geval, moet u het 

registratieproces starten door te klikken op "Register organisation".  

Bij het doorlopen van het registratieproces moet u informatie verstrekken over 

de rechtsvorm van uw entiteit. Gelieve slechts informatie te verstrekken in de 

velden voor organisatiegegevens ("Organisation data"), officieel adres ("Legal 

Address") en contactinformatie ("Contact information"). De andere velden zijn 

niet relevant voor monoprogramma’s. 

U hoeft de registratie niet in één keer af te ronden. U kunt een aantal gegevens 
invullen en opslaan en later verdergaan vanuit de My Organisations-pagina 

onder de tab "My Area".  

Zodra de registratie is voltooid, krijgt u een negencijferige 

deelnemeridentificatiecode (PIC-nummer). Om deel A van de aanvraag 

verder te kunnen invullen moet u beschikken over de PIC-nummers van de 
coördinator en van alle andere begunstigden (maar niet van de 

subcontractanten).  

De persoon die de organisatie registreert, kan vanuit de My Organisations-

pagina onder de tab "My Area" informatie bijwerken of corrigeren. 

Onvolledige inschrijvingen worden na één jaar automatisch verwijderd.  

 

1.3. AANVRAAG VOOR EEN ACTIE 

Wanneer u een oproep en een thema hebt gekozen, kunt u een voorstel 

beginnen op te stellen. Een stapsgewijze handleiding is beschikbaar op 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat
e+a+Draft+Proposal  

U kunt uw voorstel opslaan en er later aan voortwerken. Instructies daarvoor 

vindt u hier: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Taalregeling 

Een voorstel mag in elke officiële taal van de Europese Unie worden 
ingediend. Bij het opstellen van hun voorstellen moeten de aanvragers 

er evenwel rekening mee houden dat de contracten door de lidstaten 

zullen worden beheerd. Daarom worden de aanvragers aangemoedigd 

hun voorstel in te dienen in de taal (talen) van de lidstaat van oorsprong 

van de indienende organisatie(s), tenzij de betrokken lidstaat heeft 

ingestemd met de ondertekening van het contract in het Engels1. 

Het elektronische indieningssysteem ondersteunt alleen formulieren in het 

Engels. Daarom is bij deze leidraad een vertaling van alle aanvraagformulieren 

gevoegd (bijlagen I en II) die u als referentie kunt gebruiken bij het online 

invullen van uw gegevens. 

                                                 

1 U kunt hierover informatie terugvinden op: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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Waar dat relevant is, zijn specifieke vereisten ook vermeld in hoofdstuk 1.3.7 

van deze leidraad. 

Ter vergemakkelijking van de evaluatie van de voorstellen door 

onafhankelijke deskundigen die technische input bieden voor de 

evaluatie, verdient het bovendien aanbeveling een Engelse vertaling van 

het technische deel (deel B) bij het voorstel te voegen indien het in een 

andere officiële taal van de EU is opgesteld. 

 

1.3.2. Algemene richtsnoeren voor het opstellen van een voorstel 

De oproep tot het indienen van voorstellen zal naar verwachting veel 

concurrentie met zich meebrengen. Een zwak element in een voor de rest goed 

voorstel kan de totale score negatief beïnvloeden, waardoor het voorstel mogelijk 

niet voor EU-financiering wordt aanbevolen. 

Daarom is het raadzaam over de volgende aspecten na te denken alvorens u een 

voorstel begint op te stellen: 

 Relevantie: ga na of het voorstel dat u in gedachten hebt, wel degelijk 

betrekking heeft op het thema dat in de oproep tot het indienen van 

voorstellen genoemd wordt. Voorstellen die buiten het bestek van de 
oproep tot het indienen van voorstellen vallen, zullen worden afgewezen 

omdat zij het vereiste minimum voor het desbetreffende 

toekenningscriterium niet halen. 

 Volledigheid: zorg ervoor dat het voorstel dat u in gedachten hebt, alle 

relevante informatie bevat en dat het betrekking heeft op alle aspecten die 
in de toekenningscriteria, de template voor het voorstel en deze leidraad 

worden beschreven. Het voorstel wordt immers slechts geëvalueerd op 

basis van de ingediende inhoud. Houd u zorgvuldig aan het format van de 

template voor deel B en zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie 

uploadt. Vergeet niet dat kwantiteit geen garantie biedt voor kwaliteit: een 

goed voorstel is duidelijk geformuleerd, gemakkelijk te begrijpen, 
nauwkeurig, beknopt en gericht op de inhoud. Houd voor ogen dat het 

aantal bladzijden voor deel B begrensd is (zie hoofdstuk 1.3.6 voor meer 

uitleg) en dat de bladzijden waarmee de limiet wordt overschreden, van 

een watermerk zullen worden voorzien en door de beoordelaars buiten 

beschouwing zullen worden gelaten. 

 Gerichtheid op resultaten en impact: een goed voorstel maakt duidelijk 

welke resultaten zullen worden geboekt, en omvat een gedegen en 

overtuigende evaluatiestudie – uitgevoerd door een onafhankelijke externe 

instantie – waarin niet alleen wordt gekeken naar procesevaluatie, maar 

voornamelijk naar resultaten, zoals wordt omschreven in de aanvullende 
informatie over toekenningscriteria (bijlage VII). 

 

De voorstellen zullen worden geëvalueerd op basis van de informatie die 

bij de indiening wordt verstrekt (zie ook hoofdstuk 2). 

 

1.3.3. Rol en verantwoordelijkheid van de verschillende entiteiten 

Bij de uitvoering van een actie kunnen meerdere entiteiten betrokken zijn, elk 

met hun eigen rol en verantwoordelijkheid: 
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 De coördinator heeft de volgende taken:  

- het voorstel indienen namens alle betrokken indienende organisaties; 

- erop toezien dat de actie naar behoren wordt uitgevoerd;  

- fungeren als intermediair voor alle communicatie tussen de 

begunstigden en de bevoegde nationale autoriteit, tenzij anders is 

bepaald;  

- de medeaanvragers/medebegunstigden om overlegging van alle door 

de bevoegde nationale autoriteit verlangde documenten en informatie 
verzoeken en die documenten en informatie op volledigheid en 

juistheid toetsen alvorens ze door te sturen;  

- gedurende de uitvoering van de actie de prestaties en verslagen 

indienen bij de bevoegde nationale autoriteit;  

- erop toezien dat alle medebegunstigden tijdig worden betaald;  

- in voorkomend geval de bevoegde nationale autoriteit op de hoogte 

brengen van de bedragen die aan elke begunstigde zijn betaald.  

De coördinator mag geen van de bovengenoemde taken uitbesteden. 

 De andere begunstigden/aanvragers hebben met name de volgende 

taken: 

- de informatie in het begunstigdenregister (in het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van gegevens) up-to-date houden;  

- de coördinator onmiddellijk in kennis stellen van gebeurtenissen of 

omstandigheden die vermoedelijk aanzienlijke gevolgen zullen hebben 

voor de uitvoering van de actie of de uitvoering van de actie zullen 
vertragen;  

- de coördinator tijdig in het bezit stellen van:  

o individuele jaarrekeningen en, indien vereist, certificaten 

betreffende de jaarrekeningen;  

o de gegevens die nodig zijn om de rapporten op te stellen;  

o alle andere documenten of informatie ten behoeve van de 
bevoegde nationale autoriteit, het agentschap of de Commissie, 

tenzij de begunstigde die informatie rechtstreeks aan de 

bevoegde nationale overheid, het agentschap of de Commissie 

moet overleggen.  

Wanneer bij een actie verschillende begunstigden/aanvragers betrokken zijn, 
moeten zij bovendien ter aanvulling van de subsidieovereenkomst een 

consortiumovereenkomst ondertekenen. Die overeenkomst kan verschillende 

vormen aannemen, maar een schriftelijke standaardovereenkomst is het meest 

gebruikelijk. Advies over het opstellen van consortiumovereenkomsten kunt u 

vinden in de onlinehandleiding en in de desbetreffende richtsnoeren, die te 
vinden zijn op 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 
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- Subcontractant(en)  

o subcontractanten zijn geen partij bij de subsidieovereenkomst en 
hebben geen contractuele relatie met de bevoegde nationale 

autoriteit;  

o Uitvoeringsinstanties als bedoeld in artikel 13 van Verordening 

(EU) nr. 1144/2014 worden beschouwd als subcontractanten. 

o bij de selectie van subcontractanten moet rekening worden 

gehouden met de kosteneffectiviteit of, indien van toepassing, de 
laagste prijs2 en moeten belangenconflicten worden vermeden. 

Aanvragers/begunstigden die beschouwd worden als een 

"publiekrechtelijke instelling" moeten zich houden aan de 

nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten tot omzetting 

van Richtlijn 2004/18/EG of 2014/24/EU; 

o onderaannemingscontracten kunnen ook rechtstreeks worden 

toegekend aan entiteiten die een structurele band met de 

begunstigde hebben (bijvoorbeeld een juridische of financiële 

band), maar enkel indien de aan de begunstigde aangeboden 

prijs beperkt is tot de werkelijke kosten van de entiteit die de 
dienst levert (d.w.z. zonder enige winstmarge). 

 

1.3.4. Een oproep en een thema kiezen  

U kunt pas toegang krijgen tot het elektronische indieningssysteem 

nadat u een oproep en een thema hebt gekozen.  

Voor gedetailleerde instructies, zie: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Aanvraagformulier: deel A – administratieve informatie 

Deel A bevat velden voor het invullen van de vereiste informatie, checklists en 
verklaringen en moet rechtstreeks via het instrument voor online-indiening 

worden ingevuld. 

In bijlage I vindt u een template voor deel A met specifieke instructies 

over de manier waarop elk veld moet worden ingevuld. 

De volgende instructies zijn relevant voor aanvragen door meerdere aanvragers 
waarbij een coördinator is betrokken. In de andere gevallen kan een verwijzing 

naar de coördinator worden beschouwd als een verwijzing naar de enige 

aanvrager. 

Wanneer een actie door meerdere aanvragers wordt ingediend, geldt bij 

het invullen van deel A dat:  

 de coördinator verantwoordelijk is voor het indienen van de 

aanvraag; 

                                                 

2 Niet van toepassing op uitvoeringsinstanties. 
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 alle andere aanvragers (behalve subcontractanten) in het 

begunstigdenregister moeten worden geregistreerd en de coördinator 
hun PIC-nummer moeten meedelen;  

 alle aanvragers een zelfcontrole van hun financiële levensvatbaarheid 

moeten hebben uitgevoerd via: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv
.html;  

 de coördinator kennis moet hebben van de begroting voor de actie 

per aanvrager. 

Onderdeel 1: algemene informatie  

In dit onderdeel moet u opgave doen van het acroniem, de titel van het voorstel, 

de looptijd, vrije trefwoorden en een samenvatting van het voorstel in het 
Engels.  

In de onderafdeling "Verklaringen" moet de coördinator bovendien een aantal 

verklaringen doen door de overeenkomstige vakjes aan te vinken. Daarmee 

bevestigt de coördinator dat hij zich zal houden aan bepaalde criteria die gelden 

op grond van het rechtskader. 

Indien het voorstel in aanmerking komt voor EU-financiering, zullen de 

aanvragers vóór het ondertekenen van de subsidieovereenkomst een 

verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria moeten 

ondertekenen.  

De reden waarom u wordt verzocht een zelfcontrole van uw financiële 
draagkracht uit te voeren en het desbetreffende vakje aan te vinken, is 

dat bij een zwakke financiële draagkracht in onderdeel 8 van deel B 

uitvoerig toelichting moet worden gegeven bij de financieringsbronnen 

die nodig zijn om de actie te kunnen uitvoeren. Laat die omstandigheid u 

er echter niet van weerhouden uw voorstel in te dienen.  

Onderdeel 2: administratieve gegevens over de indienende organisatie(s)  

De coördinator voert het PIC-nummer van zijn/haar organisatie en van elke 

andere aanvrager in (zie hoofdstuk 1.2.2 van deze leidraad). Nadat het PIC-

nummer is ingevoerd, wordt een deel van de administratieve gegevens 

automatisch ingevuld.  

Alleen organisaties die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese 
Unie, komen in aanmerking. Meerdere aanvragers die gezamenlijk een 

voorstel indienen, moeten in dezelfde lidstaat gevestigd zijn (deze 

leidraad heeft immers betrekking op de oproep tot het indienen van 

voorstellen voor monoprogramma's).  

Vervolgens kan de coördinator toegangsrechten verlenen aan in de vorige stap 
geselecteerde andere contactpersonen van de andere aanvragers. Wanneer aan 

een contactpersoon in het kader van een bepaald voorstel toegangsrechten 

worden verleend, wordt ter identificatie zijn/haar e-mailadres (dat van de ECAS-

account) gebruikt. De coördinator moet ook voor iedere contactpersoon het 

niveau van toegangsrechten bepalen (volledige toegang of alleen leesrechten). 

Vervolgens moet de coördinator (of de persoon die daartoe gemachtigd is) de 

contactgegevens van elke aanvrager invullen. 
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Onderdeel 3: Begroting  

In dit onderdeel moet u een overzichtstabel van de begroting invullen: 

 

De witte vakken moeten worden ingevuld door de coördinator. De grijze vakken 

worden automatisch ingevuld of berekend door het systeem. De zwarte vakken 

kunnen niet worden ingevuld. 

Elke rij van de begrotingstabel geeft de totale geraamde uitgaven voor elke 

aanvrager weer.  

Tot de subsidiabele kosten behoren:  

 directe personeelskosten (kolom (a)): alleen personeelskosten van de 

aanvragers; 

 directe uitbestedingskosten (kolom (b)): alle kosten van de 

uitvoeringsinstanties en van eventuele andere subcontractanten. Ook 

uitbestedingskosten van entiteiten die structurele banden hebben met de 
begunstigde (contracten zonder winstmarge – zie hoofdstuk 1.1.3), 

moeten daarbij worden gerekend; 

 overige directe kosten (kolom (c)): kosten van aanvragers buiten 

personeels- en uitbestedingskosten, waaronder kosten voor reizen, 

auditcertificatie, voorfinancieringsgaranties, uitrusting en de aankoop van 
andere goederen en diensten; 

 indirecte kosten (kolom (d)): worden door het systeem berekend. 

Een gedetailleerde beschrijving van de subsidiabele kosten kunt u vinden in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie. De kosten 

moeten verder worden uitgesplitst in de gedetailleerde individuele begroting in 
deel B van de aanvraag (onderdeel 6).  

Gelieve ervoor te waken dat het bedrag voor elke kostencategorie en de 

totale bedragen in deel A overeenkomen met de corresponderende 

bedragen in de gedetailleerde individuele begroting in deel B van de 

aanvraag.  De bedragen worden berekend door bijlage VI "Begroting per 

activiteit" in te vullen (zie hoofdstuk 1.3.7). 

De maximale EU-bijdrage in kolom (g) wordt berekend door de totale kosten (e) 

te vermenigvuldigen met het vergoedingspercentage (f). Dat percentage wordt 

automatisch door het systeem ingevuld, op basis van de lidstaat van de 

aanvrager(s). De oproep tot het indienen van voorstellen bevat een lijst van de 

lidstaten die op het moment van de bekendmaking ervan financiële bijstand 
ontvangen en waarvoor dus een hoger vergoedingspercentage geldt. 
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De aanvragers moeten ook schatten of de actie bepaalde inkomsten zal 

genereren (bijvoorbeeld afkomstig van de verkoop van in het kader van een actie 
gebruikte uitrusting, de verkoop van publicaties, conferentiegelden enz.). Die 

bedragen moeten worden vermeld in kolom (i).  

Om de begrotingstabel eenvoudig te houden, hoeft de eigen bijdrage van 

de aanvragers niet te worden vermeld. Eventuele bedragen die 

overblijven nadat van de totale geraamde subsidiabele kosten (e) de 

gevraagde EU-bijdrage (h) en de door de actie gegenereerde inkomsten 
(i) zijn afgetrokken, worden impliciet beschouwd als de "eigen bijdrage 

van de aanvrager". 

Onderdeel 4: informatie over de actie  

In dit onderdeel moeten de doellanden van de actie worden aangegeven. Tevens 

moet worden vermeld op welke regeling de afzetbevordering betrekking zal 
hebben en welk(e) product(en) ter illustratie zal (zullen) worden gebruikt. Het is 

mogelijk meer dan een product te selecteren. Alleen producten die op grond van 

artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1144/2014 in aanmerking komen, mogen het 

voorwerp zijn van een afzetbevorderings- of een voorlichtingsactie of mogen 

worden gebruikt ter illustratie van de regeling waarop de afzetbevordering 
betrekking heeft. 

Selecteer zorgvuldig een of meer doellanden, regelingen en producten 

die in aanmerking komen voor het gekozen thema. De doellanden, 

regelingen en producten die voor de respectieve thema's in aanmerking 

komen, zijn te vinden in de oproep tot het indienen van voorstellen. 

 

1.3.6. Aanvraagformulier: deel B – technische inhoud 

Deel B heeft betrekking op de technische inhoud van het voorstel. Om de 

opstelling ervan te vergemakkelijken, moeten de aanvragers gebruikmaken van 

de standaardtemplate in bijlage II bij deze leidraad en de specifieke 

instructies in dit hoofdstuk volgen.   

Het is belangrijk alle vooraf bepaalde onderdelen in te vullen en in te gaan op 

alle in dit document gestelde vragen: zij zijn bedoeld om aanvragers te helpen 

bij het opstellen van een voorstel en hebben betrekking op alle belangrijke 

aspecten van een voorstel. Dat vergemakkelijkt een doeltreffende beoordeling 

door de onafhankelijke deskundigen op basis van de toekenningscriteria.  

Voor het schrijven van het voorstel mag om het even welke toepassing voor 

tekstverwerking worden gebruikt. Een voltooid voorstel kan echter alleen in pdf-

formaat naar het elektronische indieningssysteem worden geüpload. 

Houd er rekening mee dat het aantal bladzijden voor dit deel beperkt is: 

deel B mag ingevuld slechts 70 bladzijden tellen. 

Ook de tabellen worden dus meegerekend. De minimale toegestane lettergrootte 

is 11 punten. De pagina's moeten formaat A4 hebben en alle marges (boven- en 

onderaan, links en rechts) moeten minstens 15 mm bedragenzijn (kop- en 

voetregels niet inbegrepen).  
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Indien u binnen de indieningstermijn een voorstel tracht te uploaden dat te lang 

is, krijgt u een automatische waarschuwing en het advies om het voorstel in te 
korten en opnieuw te uploaden.  

De bladzijden waarmee de limiet wordt overschreden, zullen worden voorzien 

van een "watermerk" en buiten beschouwing worden gelaten.  

Als uw voorstel af is, moet u het overeenkomstig de onderstaande instructies en 

op basis van de template in bijlage II omzetten in pdf-formaat en als "deel B" 

naar het elektronische indieningssysteem uploaden.  

 

Een voorstel dat al geüpload is, kunt u vóór de uiterste datum zo vaak 

als u wenst vervangen. Zorg er wel voor dat u de definitieve versie vóór 

de uiterste datum uploadt.  

Deel B moet de volgende onderdelen omvatten: 

Onderdeel 1: voorstelling van de indienende organisatie(s) 

Geef een korte voorstelling van de indienende organisatie(s) (zonder de 

informatie in deel A van het aanvraagformulier te herhalen), de 

vertegenwoordigde productsector en de leden ervan. U kunt daartoe informatie 

opnemen over de structuur van de sector, het aantal bedrijven, de omzet en de 

werkgelegenheid binnen de sector.  

Informatie over de mate waarin uw organisatie in uw lidstaat representatief is 

voor de betrokken productsector(en) moet worden verstrekt in een bijlage, aan 

de hand van de template op het deelnemersportaal. De ingevulde bijlage moet 
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afzonderlijk onder de desbetreffende rubriek worden geüpload (zie ook 

hoofdstuk 1.3.7 van deze leidraad). 

Onderdeel 2: producten/regelingen en marktanalyse 

De analyse in dit onderdeel dient als basis voor de omschrijving van de 

doelstellingen en de strategie van de actie. 

Gelieve aan te geven welke producten of regelingen het voorwerp van 

afzetbevordering of voorlichting in het kader van de actie vormen. Vermeld, 

indien van toepassing, de GN-code(s)3 van de producten. 

Beschrijf de doelmarkt in termen van de marktsituatie en/of de bekendheid bij de 

consument door een antwoord te geven op vragen zoals: 

Aanbod: 

 Hoe is de markt in de doellanden gestructureerd en wat is de marktpositie 

van uw organisatie?  

 Wat is de marktpositie van de EU-producenten uit dezelfde productsector?  

 Wat is de marktpositie van de EU-producenten in vergelijking met 

concurrenten uit derde landen?  

 Met welke uitdagingen worden zij geconfronteerd?  

 Wie zijn hun belangrijkste concurrenten?  

 Welke marketingstrategieën passen zij toe?  

 Over welke concurrentievoordelen beschikken EU-producenten?  

 Over welke concurrentievoordelen beschikt de indienende organisatie?  

 Wat zijn de uitdagingen op logistiek vlak? Beschrijf kort de voornaamste 

distributiekanalen.  

 Gelieve voor derde landen nadere gegevens te verstrekken over 

eventuele invoerrechten en de sanitaire of fytosanitaire maatregelen die er 

van kracht zijn. 

Vraag: 

 Wat zijn de kenmerken, demografische omstandigheden, beroepsprofielen 

en typologie van de huidige consumenten? 

 Wat zijn de consumptietrends op de middellange termijn?  

Indien de actie gericht is op een grotere bekendheid: 

 Hoe groot is de huidige bekendheid bij de consumenten? 

 Wat moet worden verbeterd en wat zijn de uitdagingen?  

 In welke segmenten is er sprake van meer/minder bekendheid? 

                                                 

3 Nadere informatie over GN-codes  is beschikbaar op de volgende webpagina:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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Geef een samenvatting van de beschikbare rapporten over marktonderzoek en/of 

de bekendheid bij de consumenten voor de doelmarkten. Verwijs indien mogelijk 
naar publiek beschikbare rapporten.  

U kunt ook een eenvoudige SWOT-analyse verstrekken. 

Indien soortgelijke acties lopende zijn of recent zijn afgerond, vermeld dan: 

a) de naam, looptijd en de doelmarkten van de soorgelijke actie(s); 

b) de bereikte resultaten, voor zover die bekend zijn wanneer het voorstel 

wordt ingediend. 

Onderdeel 3: doelstellingen van de actie 

Geef op basis van het vorige onderdeel een overzicht van de doelstellingen van 

de actie aan de hand van concrete, gekwantificeerde streefdoelen.  

De doelstellingen moeten SMART zijn (specifiek, meetbaar, haalbaar, 

resultaatgericht en tijdgebonden): 

 specifiek: de doelstellingen moeten precies zijn, zodat ze ondubbelzinnig 

worden begrepen; 

 meetbaar: de voortgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen 

moet kunnen worden gemeten aan de hand van een vooraf bepaalde 

reeks kwantificeerbare indicatoren; 

 haalbaar: de doelstellingen moeten realistisch zijn; 

 resultaatgericht: niet de activiteiten, maar de resultaten moeten 

worden gemeten; 

 tijdgebonden: de doelstellingen moeten gebonden zijn aan een duidelijk 

tijdschema, met een uiterste datum voor de verwezenlijking ervan. 

De ontwikkeling van SMART-doelstellingen moet worden vergemakkelijkt aan de 

hand van aanbevelingen voor de evaluatie van de resultaten van de actie. Op die 

manier wordt ook gezorgd voor samenhang tussen de evaluatie achteraf van de 

actie en de doelstellingen die in dit stadium worden vastgelegd.  

Er moet een beschrijving worden gegeven van maximaal drie hoofddoelstellingen 

(d.w.z. impactindicatoren als bedoeld in de uitvoeringshandeling en in 
onderdeel 7 van dit deel). Voor het grootste deel van de afzetbevorderingsacties 

moet het mogelijk zijn de verwachte impact te ramen aan de hand van een of 

beide van de onderstaande impactindicatoren. Voor acties waarvoor deze 

indicatoren niet geschikt zijn, moet een gemotiveerd alternatief worden 

opgegeven. 

Voor acties die gericht zijn op economisch rendement, zoals een hoger 

marktaandeel van EU-producten, moet het rendement in absolute geldwaarden 

worden uitgedrukt (d.w.z. de waarde in EUR). Zoals ook geldt voor de aanpak 

van de evaluatie achteraf van de acties, moet de gekwantificeerde doelstelling 

erop gericht zijn externe invloeden uit te sluiten, zodat alleen effecten worden 
gemeten die rechtstreeks aan de actie kunnen worden toegeschreven. De raming 

van die effecten moet verder gaan dan een eenvoudige vergelijking tussen de 

cijfers vóór en na de campagne. Zij moet bijvoorbeeld worden gecorrigeerd voor 

bestaande markttrends, die ook zonder de actie zouden plaatsvinden. Meer 

informatie over mogelijke methoden om die cijfers te berekenen, vindt u in 

bijlage III bij deze leidraad. 
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Voor acties die gericht zijn op rendement op het stuk van voorlichting, zoals een 

grotere bekendheid, moet de verwachte impact worden uitgedrukt als het aantal 
personen dat nieuwe kennis verwerft of van mening verandert. De 

impactindicator voor bekendheid betreft het aantal mensen dat daadwerkelijk is 

bereikt. In bijlage III bij deze leidraad worden de methodologische vereisten 

verder uitgewerkt.  

Bij het omschrijven van de doelstellingen van de actie moet eveneens rekening 

worden gehouden met de volgende punten: 

 Op welke manier houden de doelstellingen van de actie verband met de in 

de artikelen 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 1144/2014 vermelde 

doelstellingen van de afzetbevorderingsregeling? Zijn de doelstellingen 

afgestemd op de prioriteiten die zijn vastgesteld in het jaarlijkse 

werkprogramma? 

 Op welke manier houden de doelstellingen verband met de 

hoofdboodschap van de Unie, die in het volgende onderdeel wordt 

beschreven? Welke risico's zijn verbonden aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen? 

 Heeft de actie invloed op de werkgelegenheid? Geef in voorkomend geval 
aan hoeveel banen dankzij de actie behouden zullen blijven / zullen 

worden gecreëerd. U dient zich te baseren op een basisscenario om de 

geraamde impact van de actie te vergelijken met de situatie waarin de 

actie niet zou plaatsvinden. 

 Op welke manier houden de doelstellingen van het voorstel verband met 
de resultaten van eventuele soortgelijke acties die recent zijn voltooid?  

 

Onderdeel 4: actiestrategie 

Beschrijf op basis van de marktanalyse in onderdeel 2 hoe u van plan bent de 

doelstellingen van de actie te halen. 

Gelieve daarbij aandacht te besteden aan de volgende aspecten: 

 Noem en omschrijf de doelgroepen van de actie. Hoe zal de strategie op 

elk van de doelgroepen worden afgestemd en hoe zullen de doelgroepen 

worden bereikt door de verschillende activiteiten en kanalen van de actie? 

 Hoe worden de activiteiten gekozen in het licht van de doelstellingen? 

 Hoe zal de strategie van eventuele acties die gericht zijn op meer dan een 
land, worden aangepast aan de verschillende doelmarkten? 

 Dient de actie ter aanvulling van andere particuliere of openbare 

activiteiten van de indienende organisatie(s) of andere belanghebbenden 

op de doelmarkten? Hoe zullen synergieën met die activiteiten tot stand 

worden gebracht? 

 Indien de actie betrekking heeft op afzetbevordering of voorlichting in het 

kader van een bepaalde regeling, wordt die regeling geïllustreerd aan de 

hand van een bepaald product?  

Beschrijf de communicatiestrategie. Wat zijn de kernboodschappen? Beschrijf op 

welke manier met die boodschappen wordt voldaan aan de verplichting een 

hoofdboodschap van de Unie over te brengen. 
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Specifieke boodschappen (facultatief)  

1. Zal in de boodschappen worden verwezen naar de oorsprong van de 
producten en zo ja, hoe (zie de voorschriften voor het vermelden van de 

oorsprong in de artikelen 2, 3 en4 van Verordening 2015/1831)?  

2. Bent u van plan handelsmerken te tonen (zie de voorwaarden voor 

afzetbevordering van handelsmerken in Verordening 2015/1831 (de artikelen 

6, 7 en 8))? Hoeveel handelsmerken zullen worden vermeld? 

- Overeenkomstig artikel 5, lid 4, van Verordening 2015/1831: geef aan 
waarom de vermelding van de handelsmerken noodzakelijk is om de 

doelstellingen te halen en hoe wordt verzekerd dat het tonen van de 

handelsmerken geen afbreuk doet aan de hoofdboodschap van de Unie. 

- Wanneer minder dan 5 merken worden getoond: geef een motivering 

waaruit blijkt dat de situatie overeenstemt met de volgende 
voorwaarden:  

a) in de lidstaat van herkomst van de indienende organisatie zijn 

er voor het product of de regeling waarop de actie betrekking 

heeft, minder handelsmerken; 

b) het was, om naar behoren gemotiveerde redenen, niet 
mogelijk om een actie voor meerdere producten of meerdere 

landen op te zetten, waarbij meer handelsmerken hadden 

kunnen worden getoond. In dat geval moeten de aanvragers 

een adequate motivering verstrekken, alsook relevante 

informatie, waaronder een lijst van de andere indienende 
organisaties waarmee contact is opgenomen en waaraan de 

betrokken indienende organisatie een voorstel heeft gedaan 

om samen een actie voor meerdere producten of meerdere 

landen op te zetten, onder vermelding van de redenen 

waarom een dergelijke actie niet is voorgesteld. 

Onderdeel 5: EU-dimensie van de actie 

Beschrijf de voordelen die de actie op EU-niveau kan opleveren en die 

cofinanciering door de EU rechtvaardigen. Welk voordeel zullen andere EU-

producenten halen uit de actie? 

Wat is de EU-dimensie van de actie op het stuk van:  

 het verspreiden van informatie over Europese productienormen, de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor Europese levensmiddelen en de 

Europese eetgewoonten en -cultuur;  

 het vergroten van de bekendheid van Europese producten bij het grote 

publiek en bij de vaklui;  

 de totstandbrenging van synergieën tussen organisaties in meer dan een 
lidstaat; 

 de bevordering van het imago van de Europese producten op de 

internationale markten? 

Onderdeel 6: Beschrijving van de activiteiten en analyse van de 

begrotingsposities 
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Er moet zowel een beknopte beschrijving van de activiteiten als een 

gedetailleerde analyse van de bijbehorende begroting worden verstrekt. De 
kosten moeten ten minste op het niveau van de verwachte prestaties worden 

geraamd. Met "prestatie" wordt bedoeld: de fysieke output van een activiteit, 

bijvoorbeeld een seminar, folder, actie in een verkooppunt enz. De voorstelling 

van de activiteiten en de begroting moet in die mate gedetailleerd zijn dat een 

antwoord wordt gegeven op de volgende vragen over een specifieke activiteit: 

wie, wat, wanneer, waar, waarom? 

Voor seminars bijvoorbeeld, moet de voorstelling dermate gedetailleerd zijn dat 

ze minstens de totale kosten per seminar omvat. Wanneer in het eerste jaar van 

de uitvoering van de actie een reeks seminars wordt georganiseerd, is het van 

belang een omschrijving te geven van de doelgroep, de periode waarin en de 

plaats waar de evenementen zullen worden georganiseerd, het aantal 
deelnemers, de gekozen locatie, het verwachte resultaat enz.  

Voor mediacampagnes moeten details worden gegeven over het totale budget 

voor de productie en verspreiding van reclamemateriaal (aankoop van 

mediaruimte) en over de timing van de campagne. Details over de namen van 

publicaties en tv-stations zijn niet nodig. In plaats daarvan moet informatie 
worden gegeven over de reikwijdte van de campagne, bijvoorbeeld aan de hand 

van "Gross Rating Points". 

De aanvragers moeten ook aangeven wie de afzonderlijke activiteiten zal 

uitvoeren: uitvoeringsinstanties, subcontractanten zonder winstmarge, andere 

subcontractanten of de indienende organisatie (als er meer dan een is: ook 
aangeven welke organisatie welke activiteit zal uitvoeren).  

 

 

Template voor de beschrijving van de activiteiten: 

Titel van de activiteit 
 

Specifieke doelstellingen 
Welke resultaatindicatoren zijn aan deze activiteit 
verbonden? 

Beschrijving van de activiteit 

Geef een beknopte beschrijving van de activiteit, met 

inbegrip van het verband met de actiestrategie, de 
doelgroepen van de activiteit enz. 

 
JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 

Prestaties 
Vermeld voor elk betrokken jaar de verwachte 
prestaties (aan de hand van outputindicatoren) van de 

actie; de betaling zal afhankelijk zijn van de prestaties. 

Begrotingsanalyse 

- De begroting moet verband houden met de 
verwachte prestaties van de actie; dat moet 

duidelijk blijken uit de begrotingsanalyse. 

- De kosten moeten minstens op het niveau van 
elke verwachte prestatie worden geraamd. 

Uitvoering Wie zal de activiteit uitvoeren? 

Voorbeeld: 
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Titel van de activiteit Persdienst 

Specifieke 

doelstellingen 

30 journalisten aanwezig op de persconferentie, 20 niet-

betaalde artikelen gepubliceerd naar aanleiding van de 

persconferentie en persberichten ter waarde van 40 000 
EUR. 

Beschrijving van de 

activiteit 

Geef een gedetailleerde beschrijving van de taken van de 

persdienst. 

 
JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 

Prestaties 

1 persconferentie, 1 

persmap, 2 
persberichten, een 

verslag over de 
berichtgeving in de 

media 

2 

persberichten, 
een verslag 

over de 
berichtgeving in 

de media 

2 

persberichten, 
een verslag 

over de 
berichtgeving in 

de media 

Begrotingsanalyse Persconferentie voor 30 journalisten: 5 000 EUR 

 

Opstellen en verspreiden van 2 persberichten, follow-up met 

de media: 1 000 EUR 

 

Doorlopende perswerkzaamheden: 50 mandagen, xxx 
EUR/persoon/dag    

 … 

Uitvoering Uitvoeringsinstantie X 

De totale begroting voor de actie per soort activiteit moet bij het voorstel worden 

gevoegd aan de hand van de ter beschikking gestelde template. Voor meer 
informatie over de specifieke template, zie hoofdstuk 1.3.7 van deze leidraad. 

Onderdeel 7: meting van resultaten en actie-indicatoren 

Stel een lijst met resultaat- en impactindicatoren vast (zie artikel 22 en 

bijlage I van de uitvoeringshandeling voor een aantal voorbeelden). De 

impactindicatoren moeten identiek zijn aan of nauw samenhangen met de 

SMART-doelstellingen van de actie. 

Geef een gedetailleerde beschrijving van de methode die wordt gebruikt om te 

meten in welke mate de doelstellingen van de actie zijn bereikt. Geef aan 

wanneer de afzonderlijke evaluaties zullen plaatsvinden (bijvoorbeeld: aan het 

einde van elk jaar waarin de actie wordt uitgevoerd, na afloop van de actie). De 

details kunnen betrekking hebben op de steekproefgrootte in het geval van 
enquêtes, op de manier waarop het basisscenario wordt geconstrueerd voor de 

berekening van het economisch rendement, enz. 

Bijlage III bij deze leidraad bevat voorbeelden van methoden die kunnen worden 

gebruikt voor het meten van de algemene bekendheid en van de economische-

impactindicatoren. Voor die meting kunnen ook andere methoden worden 
gebruikt. De voorgestelde methoden illustreren evenwel aan welke minimale 

kwaliteitseisen de evaluaties moeten voldoen en hoe ervoor kan worden gezorgd 
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dat de evaluaties en het vaststellen van de doelstellingen van de verschillende 

acties op elkaar aansluiten. 

Daarnaast moet een evaluatie worden verricht van de specifieke doelstellingen 

(resultaatindicatoren als bedoeld in de uitvoeringshandeling) die overeenkomstig 

onderdeel 6 voor elke groep van activiteiten zijn vastgesteld. Maak in 

voorkomend geval een onderscheid naar doelgroep en/of doelmarkt.  

Bij het evalueren van de resultaten van de actie, moet niet alleen worden 

gekeken naar de goede uitvoering van de actie. Het is mogelijk dat een actie is 
uitgevoerd zoals gepland, maar toch een geringe impact heeft. Als bijvoorbeeld 

tijdens proeverijen in verkooppunten 10 000 brochures aan bezoekers zijn 

uitgedeeld, wordt daarmee mogelijk aangetoond dat de activiteit overeenkomstig 

het voorstel is uitgevoerd, maar niet dat de doelstellingen van de actie gehaald 

zijn. Dat kan slechts blijken uit een gewijzigde bekendheid of een stijgende 
verkoop. Het aantal verdeelde brochures vormt een outputindicator. 

Het verband tussen output-, resultaat- en impactindicatoren kan als volgt 

worden voorgesteld: 

 

Geef een overzicht van de impact-, resultaat- en outputindicatoren zoals in 

onderstaande tabel: 

 
Soort indicator Indicator Aantal 

Output  Aantal uitgezonden tv-spots 50 

Resultaat Aantal met de tv-spots gegenereerde 

blootstellingen 

20 000 000 

Impact Gewijzigde bekendheid – aantal 
mensen dat daadwerkelijk is 

bereikt/van mening is veranderd 

2 000 000 

 

 

Output- 

indicatoren 

Resultaat-

indicatoren 

Impact- 

indicatoren 

 Zijn de activiteiten in 

overeenstemming met het 

programma uitgevoerd? 

 Hebben de activiteiten het 

verwachte resultaat opgeleverd? 

 Zijn de doelstellingen van 

het programma gehaald? 

21/56



 

Blz. 19 van 26 
 

Onderdeel 8: organisatie van de actie en beheersstructuur 

In dit onderdeel moeten de aanvragers aantonen dat zij over de vereiste 
beroepsbekwaamheden en -kwalificaties beschikken om de actie uit te voeren.  

Als bewijs moet hier de volgende informatie worden verstrekt: 

 algemene profielen (kwalificaties en ervaring) van het personeel van de 

aanvrager dat primair verantwoordelijk is voor het beheer en de 

uitvoering van de voorgestelde actie; 

 het activiteitenverslag van de indienende organisatie(s) of een 
beschrijving van de in verband met de werkterreinen verrichte activiteiten 

die in aanmerking komen voor cofinanciering. 

In gevallen waarin aanvragers voorstellen bepaalde onderdelen van het voorstel 

zelf uit te voeren, moet bewijs worden gegeven dat zij ten minste drie jaar 

ervaring hebben met het uitvoeren van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties. 

Ga ook nader in op de volgende aanvullende elementen:  

 Beschrijf hoe u ervoor zult zorgen dat de actie op tijd en binnen de 

vastgestelde begroting wordt uitgevoerd en dat de doelstellingen worden 

gehaald. 

 Wat zijn de instrumenten voor kwaliteitscontrole? Hoe zal de indienende 
organisatie ervoor zorgen dat de actie wordt uitgevoerd zoals gepland in 

het geval dat de uitvoeringsinstantie ondermaats presteert? 

 Omschrijf het vereiste risicobeheer: welke risico's zijn verbonden aan de 

uitvoering van de actie (bijvoorbeeld met betrekking tot specifieke 

onzekerheden in beoogde derde landen)? Hoe zullen die risico's worden 
aangepakt, welke risicobeperkende maatregelen zullen worden genomen? 

 Hoe zal de actie worden gefinancierd? De aanvragers moeten het 

resultaat van de zelfcontrole van hun financiële levensvatbaarheid
4
 

meedelen en toelichten. Met name in geval van een "zwak" resultaat 

moet worden uitgelegd waar de liquiditeiten vandaan zullen komen (naast 

voorfinanciering), bijvoorbeeld eigen middelen of een banklening. 

Onderdeel 9: aanvullende informatie 

Vermeld alle aanvullende informatie die u nuttig acht. 

 

1.3.7. Bijlagen 

U moet de volgende bijlagen uploaden om uw aanvraag te voltooien: 

 

Titel bijlage Template Taalvereiste 

Informatie over 
rechtspersoonlijkheid 

Nee 

Mag in om het even welke officiële EU-taal 
worden ingediend. 

Bij voorkeur vergezeld van een vertaling in 
het Engels of ten minste een samenvatting 

in het Engels van de ingediende 

                                                 

4
 Zie onverdeel 1 van hoofdstuk 1.3.5 
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documenten.  

Informatie over 
representativiteit 

Ja 

(bijlage IV) 

Mag in om het even welke officiële EU-taal 
worden ingediend, bij voorkeur vergezeld 

van een vertaling in het Engels. 

Informatie over de 
financiële draagkracht  

Gedeeltelijk 

(bijlage V) 

Mag in om het even welke officiële EU-taal 
worden ingediend, geen vertaling nodig. 

Auditverslag, voor 

indienende organisaties die 
een subsidie van meer dan 

750 000 EUR vragen 

Nee 

Mag in om het even welke officiële EU-taal 

worden ingediend, geen vertaling nodig. 

Indentieke tekst van 
deel B in het Engels 

Ja 

(bijlage II) 

In het Engels. 

Begroting per activiteit 
Ja 

(bijlage VI) 

Mag in om het even welke officiële EU-taal 

worden ingediend, geen vertaling nodig. 

De templates voor deel B en de verschillende bijlagen zijn beschikbaar 

via het indieningsinstrument. Nadat de informatie voor deel A van het 

indieningsformulier is ingevuld, kan een zipbestand met alle templates 

worden gedownload. 
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De bijlagen V en VI hebben een formaat waarin gegevens kunnen worden 

ingevoerd. Aangezien het formulier in XFA-formaat is opgesteld, mag het niet 

rechtstreeks naar het IT-systeem worden geüpload. Alleen formulieren in statisch 

pdf-formaat (geen dynamische pdf) worden aanvaard. Gelieve het document af 
te drukken en in pdf-formaat te scannen of met behulp van een virtuele printer 

te creëren. 

Het is uiterst belangrijk dat u het gevraagde document in het juiste formaat 

(pdf) onder de overeenkomstige rubriek uploadt. Als u deze procedure niet 

correct uitvoert, is uw voorstel mogelijk onvolledig, met negatieve gevolgen voor 
uw hele aanvraag. 

Ga dan ook voordat u uitlogt of de aanvraagprocedure afsluit, grondig na 

of uw bijlagen in pdf-formaat zijn en of de inhoud van uw documenten 

overeenstemt met de rubrieken in het instrument voor online-indiening.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het uploaden van correcte documenten.  

Voor elk van de vereiste bijlagen kan slechts één pdf-document worden 

geüpload. 

Bijgevolg moet(en) de aanvrager(s) voor bepaalde bijlagen (zoals de 

informatie over de rechtspersoonlijkheid, de financiële draagkracht en de 

auditverslagen) verschillende documenten afdrukken en scannen om ze 

tot één document samen te voegen. 
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Dat geldt ook voor acties waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn. 

Per bijlage moet alle relevante informatie over alle aanvragers worden 

bijeengebracht in één document. 

Informatie over rechtspersoonlijkheid 

Om de subsidiabiliteit van de aanvrager(s) te kunnen beoordelen, moeten de 

volgende bewijsstukken worden ingediend: 

 privaatrechtelijke entiteit: uittreksel uit het staatsblad, kopie van de 

statuten, uittreksel uit het handels- of verenigingenregister, bewijs van 
btw-plicht (indien het nummer in het handelsregister en het btw-nummer 

identiek zijn, zoals in sommige landen het geval is, is slechts een van die 

documenten vereist); 

 publiekrechtelijke entiteit: kopie van de resolutie of het besluit tot 

oprichting van het overheidsbedrijf, of ander officieel document tot 
oprichting van de publiekrechtelijke entiteit; 

 entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid: documenten die aantonen dat de 

vertegenwoordiger(s) van de entiteit bevoegd is (zijn) namens de entiteit 

juridische verbintenissen aan te gaan.  

Informatie over representativiteit 

Om de representativiteit van de aanvrager te kunnen beoordelen, moet de 

respectieve template worden ingevuld en onder de juiste rubriek van het 

indieningsinstrument worden ingediend. De template is te vinden in het 

hierboven beschreven zipbestand. 

Informatie over de financiële draagkracht 

De bewijsstukken die bij de onlineaanvraag moeten worden gevoegd om de 

beoordeling van de financiële levensvatbaarheid mogelijk te maken, omvatten: 

 jaarrekeningen (met inbegrip van de balans en de resultatenrekening) 

voor het afgelopen afgesloten boekjaar (voor nieuw opgerichte entiteiten 

moet het bedrijfsplan worden ingediend in plaats van bovengenoemde 

rekeningen); 

 een ingevuld formulier financiële levensvatbaarheid met een 

samenvatting van de nodige gegevens voor de beoordeling van de 

financiële draagkracht. Het pdf-bestand is te vinden in het bovenvermelde 

zipbestand. 

Auditverslag 

Bovendien moet voor een coördinator of een andere aanvrager die een EU-

bijdrage van minstens 750 000 EUR (drempel per begunstigde) vraagt, een 

auditverslag van een erkende externe auditor worden ingediend, waarin de 

rekeningen voor het laatste beschikbare boekjaar worden gecertificeerd. Deze 

bepaling is niet van toepassing op overheidsorganisaties. 

Indentieke tekst van deel B in het Engels 

Ter vergemakkelijking van de evaluatie van de voorstellen door onafhankelijke 

deskundigen die technische input bieden voor de evaluatie, verdient het 

aanbeveling een Engelse vertaling van het technische deel (deel B) bij het 

voorstel te voegen indien het in een andere officiële taal van de EU is opgesteld. 

25/56



 

Blz. 23 van 26 
 

Begroting per activiteit 

Zoals beschreven in onderdeel 6 van deel B moet een tabel met de begroting per 
activiteit afzonderlijk worden geüpload. De pdf-template is te vinden in het 

bovenvermelde zipbestand. 

Gelieve bij het invullen van de tabel de volgende elementen in aanmerking te 

nemen: 

 "1. Projectcoördinatie" omvat de coördinatie met een of meer lidstaten of 

met het agentschap, tussen aanvragers onderling en met 
uitvoeringsinstanties en andere subcontractanten. 

 "Andere" in "2. Strategie" verwijst bijvoorbeeld naar kosten die verband 

houden met het algemene beeld van de campagne (bekendheid). 

 Doorlopende pr-activiteiten kunnen zijn: blogactiviteiten, contactlijsten 

van journalisten en bloggers opstellen, persberichten opstellen en 
uitbrengen, factsheets opstellen, interviews organiseren, publireportages 

opstellen en bekostigen, nieuwsbrieven opstellen en naar doelgroepen 

versturen, berichtgeving in de media verzamelen en analyseren enz. 

 Persevenementen omvatten persconferenties en andere op de pers 

gerichte evenementen; alle kosten moeten worden opgenomen: 
personeelskosten voor de voorbereiding, huur en inrichting van de ruimte, 

catering, uitnodigingen. 

 Onlinereclame moet worden vermeld onder "5. Reclame" en niet onder "4. 

Website, sociale media". 

 "Gedrukte reclame" onder "5. Reclame" heeft geen betrekking op 
publireportages (op te nemen onder pr (zie hoger), maar wel op 

bijvoegsels bij tijdschriften of kranten. 

 Tv omvat sponsoring van tv-programma's; vermeld doelgroepen en 

"Gross Rating Points". 

 "Buitenreclame, in de bioscoop" heeft betrekking op reclameborden, 

posters, reclame op bussen/trams enz. Reclame van verkooppunten moet 
worden opgenomen onder "promotie van verkooppunten". 

 Sponsoring van evenementen: heeft betrekking op evenementen die geen 

deel uitmaken van de actie. 

 Proeverijdagen: inclusief alle kosten: personeel, huur van de locatie, pop-

upstand, productmonsters enz. 

 "9. Overige activiteiten": in het voorstel moet worden vermeld welke 

activiteiten zullen worden uitgevoerd. 

1.4. VOLTOOIING VAN DE INDIENING 

1.4.1. Uiterste datum voor indiening 

De uiterste datum voor indiening wordt vermeld in de oproep tot het indienen 
van voorstellen voor monoprogramma's. 

U kunt het voorstel te allen tijde in het elektronische indieningssysteem 

vervangen/bijwerken.  
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U kunt uw voorstel vóór het verstrijken van de uiterste datum dus 

verschillende keren indienen, bijvoorbeeld om het voorstel bij te werken 
of wijzigingen aan te brengen.  

Om uw ingediende voorstel te bekijken en/of te wijzigen, klikt u op het 

deelnemersportaal op "My Proposals". Zolang de oproep niet is 

afgesloten, zal de laatst ingediende versie de vorige overschrijven. 

Na het verstrijken van de uiterste datum voor de indiening van de voorstellen 

zijn geen wijzigingen of toevoegingen meer mogelijk. 

Het is zeer belangrijk dat u niet wacht tot de laatste dag van de 

indieningstermijn om uw voorstel in te dienen. Zo vermijdt u dat zich op 

het laatste moment problemen voordoen die u verhinderen het voorstel 

in te dienen.  

Wanneer u het voorstel indient, zal het elektronische indieningssysteem enkele 
basiscontroles uitvoeren: volledigheid van het voorstel, interne consistentie van 

de gegevens, virusinfecties, bestandstypes, omvang enz. 

Indien u het voorstel buiten de indieningstermijn indient, zal het systeem uw 

voorstel niet in aanmerking nemen en zal uw voorstel niet als ingediend worden 

beschouwd. 

Verstuur uw voorstel niet per post of e-mail naar Chafea. Alleen 

voorstellen die zijn ingediend via het elektronische indieningssysteem 

worden in aanmerking genomen. 

 

1.4.2. Ontvangstbewijs 

De datum en het tijdstip van de indiening van de aanvraag worden automatisch 

geregistreerd en de coördinator ontvangt via e-mail een ontvangstbevestiging.  

Indien u geen e-mail met een ontvangstbevestiging ontvangt, betekent 

dit dat het voorstel NIET is ingediend.  

 

1.4.3. Een klacht indienen  

Indien u van mening bent dat u geen aanvraag kon indienen vanwege een fout in 

het elektronische indieningssysteem, moet u onmiddellijk een klacht indienen via 

de helpdesk op het deelnemersportaal. Licht de omstandigheden toe en voeg een 

kopie van het voorstel bij. Hoe u een klacht moet indienen over andere aspecten 

van de indiening, wordt uitgelegd in de informatie die u via het systeem voor de 
elektronische uitwisseling van gegevens ontvangt (zie de tab "My Area" op het 

deelnemersportaal).  
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2. EVALUATIE EN RESULTATEN 

Alle voorstellen die Chafea via het elektronische indieningssysteem ontvangt, 
worden op verscheidene niveaus geëvalueerd met betrekking tot de verschillende 

in de oproep aangekondigde categorieën van criteria: subsidiabiliteits-, 

uitsluitings-, selectie- en toekenningscriteria.  

De voorstellen worden strikt vertrouwelijk geëvalueerd.  

Tussen de indiening en de evaluatie van het voorstel neemt Chafea geen contact 

met de aanvrager op, tenzij: 

 Chafea contact met de aanvrager moet opnemen om opheldering te 

vragen over zaken die bijvoorbeeld verband houden met de subsidiabiliteit 

of om nadere informatie te vragen over andere onderdelen van het 

voorstel, binnen de grenzen van de toepasselijke bepalingen van het 

Financieel Reglement van de Unie en de uitvoeringsvoorschriften ervan 
(het kan nodig zijn verduidelijking te vragen om bepaalde onderdelen van 

de ingediende voorstellen of van de ondersteunende documenten beter te 

begrijpen; die verduidelijkingen mogen echter geen substantiële 

wijzigingen van het voorstel tot gevolg hebben);  

 de aanvrager een klacht over de indieningsprocedure heeft ingediend (zie 
hoofdstuk 1.4.3). 

 

2.1. Overzicht van de evaluatieprocedure  

Alle criteria en verplichte ondersteunende documenten worden gespecificeerd in 

de oproep tot het indienen van voorstellen voor monoprogramma's. Gelieve de 
criteria zorgvuldig te lezen. Voorstellen die niet voldoen aan een van die criteria, 

worden in de desbetreffende fase van de evaluatieprocedure uitgesloten. 

Aanvullende informatie over de toekenningscriteria vindt u in bijlage VII. 

 

2.2. Resultaten  

Na de evaluatie worden alle in aanmerking komende voorstellen gerangschikt 
volgens het totale aantal toegekende punten. Alleen voorstellen die alle vereiste 

minima halen, komen in aanmerking voor cofinanciering. Afhankelijk van de 

beschikbare begrotingsmiddelen, wordt aan de hoogst gerangschikte voorstellen 

cofinanciering toegekend. 

Voor elk van de in de desbetreffende oproep genoemde prioritaire thema's zal 
een afzonderlijke ranglijst worden opgesteld.  

Daarnaast wordt een reservelijst van voorstellen opgesteld voor het geval er in 

de loop van het jaar meer kredieten beschikbaar worden gesteld.  

  

28/56



 

Blz. 26 van 26 
 

BIJLAGEN 

Bijlage I: Aanvraagformulier deel A – geannoteerde versie 

Bijlage II: Aanvraagformulier deel B – template  

Bijlage III: Suggesties voor methoden om achteraf het rendement te berekenen 

Bijlage IV: Informatie over representativiteit 

Bijlage V: Formulier financiële draagkracht 

Bijlage VI: Begroting per activiteit 

Bijlage VII: Aanvullende informatie over de toekenningscriteria 
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Bijlage I: Aanvraagformulier – Deel A (geannoteerde versie) 
Monoprogramma’s – Leidraad voor aanvragers van cofinanciering voor de voorlichtings-  

en afzetbevorderingsacties die op de interne markt en in derde landen worden uitgevoerd 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0                    Blz. 1 van 9                           Laatste keer opgeslagen in jan. 2016 

. 

 
 
 
 
 
 

Afzetbevordering voor 
landbouwproducten 

 

Oproep: 

Thema: 

Type actie: 

Nummer van het voorstel: 

Acroniem van het voorstel: 
 

 

 

Inhoud  

Onderdeel Titel Actie 

1 Algemene informatie  

2 Administratieve gegevens over de indienende organisaties  

3 Begroting van het voorstel  

4 Informatie over de actie  

 

Instructies voor het invullen van de formulieren: 
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De administratieve formulieren moeten voor elk voorstel worden ingediend aan de hand van de 
templates die beschikbaar zijn in het online indieningssysteem. Sommige gegevensvelden zijn al ingevuld 
op basis van de voorgaande stappen in de indieningswizard. 
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1 - Algemene informatie 

Identificatiecode van 

de oproep 

 Type actie  

Onderwerp  Acroniem  

Titel van het voorstel    

Looptijd in maanden    

    

Vrije trefwoorden    

 

Samenvatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resterend aantal tekens 2000 

  

Max. 200 tekens (inclusief spaties)  

Looptijd van de actie in volle maanden: 12-24-36 maanden 

Voer trefwoorden in die uw voorstel beschrijven (max. 200 tekens, inclusief spaties) 

Korte samenvatting (max. 2 000 tekens, inclusief spaties, in het Engels) met een duidelijke uitleg over: 

• de relevantie van het thema  

• de doelstellingen van het voorstel en of ze voornamelijk verband houden met de verkoop/uitvoer/consumptie 

van de producten waarvan de afzet wordt bevorderd en/of met de mate waarin die producten bekend zijn bij de 

doelgroepen 

• de manier waarop de doelstellingen zullen worden bereikt (strategie, beschrijving van de activiteiten, 

doellanden en doelgroepen) 

• de totale begroting van het voorstel 

 

De samenvatting zal voor communicatiedoeleinden worden gebruikt als een korte beschrijving van het voorstel. 

• Neem er geen vertrouwelijke, commercieel gevoelige of persoonlijke informatie in op 

• Typ gewone tekst, zonder speciale tekens 
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Verklaringen* 

In de verklaringen hieronder verwijst de term "coördinator" naar de hoofdpartner van projecten 

die door verschillende indienende organisaties worden voorgesteld. In gevallen waarin het 

voorstel wordt ingediend door één indienende organisatie, moeten dezelfde verklaringen 

worden afgelegd door de organisatie die het voorstel indient. 

De coördinator is slechts verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die verband 

houdt met zijn eigen organisatie. Elke indienende organisatie blijft verantwoordelijk voor de 

juistheid van de hieronder vermelde informatie die verband houdt met haar eigen organisatie. 

Indien het voorstel in aanmerking komt voor financiering door de Europese Unie, zullen de 

coördinator en elke succesvolle indienende organisatie daarover een individuele verklaring 

moeten afleggen. 

1) Alleen voor voorstellen met meer dan een indienende organisatie: de coördinator verklaart 
van alle indienende organisaties de expliciete instemming met hun deelname en met de 
inhoud van dit voorstel te hebben ontvangen. 

□ 

2) De informatie in dit voorstel is juist en volledig. □ 

3) De coördinator bevestigt dat hij/zij de zelfcontrole van de financiële draagkracht van zijn 
organisatie heeft uitgevoerd en dat hij van elke indienende organisatie de bevestiging heeft 
ontvangen dat zij diezelfde controle hebben uitgevoerd op 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html 
tenzij de coördinator of een andere indienende organisatie van de controle is vrijgesteld 
omdat het gaat om een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van artikel 2, lid 1, punt 4, 
van Richtlijn 2014/24/EU. 

□ 

 

4) De coördinator verklaart dat zijn entiteit en elke indienende organisatie hebben bevestigd: 
 

- dat indien zij een exploitatiesubsidie uit om het even welk EU-programma ontvangen, zij 
voor die actie voor het specifieke jaar waarop de exploitatiesubsidie betrekking heeft, geen 
indirecte kosten zullen declareren; 

□ 

- dat zij volledig voldoen aan de uitsluitings- en subsidiabiliteitscriteria van de specifieke 
oproep tot het indienen van voorstellen; 

□ 

- dat zij over de nodige technische en financiële middelen beschikken om de actie doeltreffend 
te kunnen uitvoeren; 

□ 

- dat zij geen Uniefinanciering ontvangen voor een of meer van de voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties waarop dit voorstel betrekking heeft; 

□ 

- dat zij representatief zijn voor de sector of het product waarop dit voorstel betrekking heeft, 

en in dat verband voldoen aan de voorwaarden van artikel 1, lid 1 of 2, van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie; 

□ 

- dat zij van geen enkele derde partij een financiële bijdrage ontvangen of zullen ontvangen 

die dient ter cofinanciering van de uitvoering van de actie waarvoor zij in het kader van deze 

oproep tot het indienen van voorstellen een subsidie kunnen krijgen. 

□ 

  

5) De coördinator bevestigt dat het voorstel alleen betrekking heeft op subsidiabele 
producten en regelingen die zijn vermeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1144/2014. 

 

 

□ 
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6) De coördinator bevestigt dat het voorstel in overeenstemming is met de regelgeving van de 
Unie die van toepassing is op de betrokken producten en de afzet daarvan, en dat het 
voorstel, indien het gericht is op de interne markt, voldoet aan de specifieke voorwaarden van 
artikel 3, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie. 

□ 

7) De coördinator bevestigt dat de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties zullen worden 
uitgevoerd door (een) uitvoeringsinstantie(s) als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) 
nr. 1144/2014, die wordt (worden) geselecteerd vóór het ondertekenen van de 
subsidieovereenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit en ervoor 
wordt gezorgd dat belangenconflicten worden vermeden. 

□ 

8) De coördinator bevestigt dat de indienende organisaties die voorstellen om bepaalde delen 
van het voorstel zelf uit te voeren, ten minste drie jaar ervaring met het uitvoeren van 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties hebben. Hij bevestigt eveneens dat de kosten van 
die activiteiten niet hoger zullen liggen dan de gebruikelijke markttarieven. 

□ 

9) De coördinator bevestigt dat de regels over het vermelden van de oorsprong en het tonen 
van handelsmerken, als bedoeld in hoofdstuk II van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 
van de Commissie, zullen worden nageleefd. 

□ 

10) De coördinator bevestigt dat een in het kader van een actie uitgedragen boodschap die 
informatie bevat over de effecten op de gezondheid, is aanvaard door de voor 
volksgezondheid bevoegde nationale autoriteiten in het doelland of, indien de actie wordt 
uitgevoerd op de interne markt, in overeenstemming is met de bijlage bij Verordening (EG) 
nr. 1924/2006. 

□ 

 
* Overeenkomstig artikel 131 van het Financieel Reglement van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1), artikel 145 van de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1) en de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1829 van de Commissie) kunnen indienende organisaties die valse 
verklaringen hebben afgelegd, onder bepaalde voorwaarden bestraft worden met administratieve en financiële sancties.  

 
Bescherming van persoonsgegevens 

De evaluatie van uw subsidieaanvraag brengt het verwerken (bv. registreren) van persoonsgegevens 
(zoals namen, adressen en cv's) met zich mee; dat zal geschieden met inachtneming van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn uw antwoorden op de vragen in dit formulier en de gevraagde 
persoonsgegevens nodig om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen overeenkomstig de specificaties 
van de oproep tot het indienen van voorstellen en zullen zij enkel met dat doel worden verwerkt. In de 
privacyverklaring vindt u nadere bijzonderheden over het doel en de middelen van de verwerking van uw 
persoonsgegevens, alsook informatie over hoe u uw rechten kunt doen gelden. Natuurlijke personen 
kunnen op elk moment bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen 
over de verwerking van hun persoonsgegevens.  

Uw persoonsgegevens kunnen overeenkomstig de artikelen 105 bis en 108 van het Financieel Reglement 
van de Europese Unie en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften worden geregistreerd in het systeem 
voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting van de Europese Commissie (EDES).  
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2 - Administratieve gegevens over de indienende organisatie(s) 

PIC Wettelijke naam   
Korte naam:    
Adres van de organisatie:   

Straat 
   

Plaats    

Postcode    

Land    

Webpagina    

Soort organisatie overeenkomstig art. 7 van Ver. 1144/2014:    verplicht aan te duiden 

  in een lidstaat gevestigde beroeps- of brancheorganisatie 

  producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties 

  instantie van de agrovoedingssector 

 

Met de voorgestelde werkzaamheden belaste afdelingen 

Afdeling 1    
 

Naam van de afdeling  
 

          Zelfde adres als de indienende organisatie 

  
 
 
 

    
Straat    

    

Plaats     
    

Postcode    
    

Land    

 
Persoon die voor het voorstel verantwoordelijk is 
De naam en het e-mailadres in het administratieve formulier zijn "alleen-lezen", slechts aanvullende gegevens kunnen hier worden 
bewerkt. Om toegangsrechten te verlenen en de basiscontactgegevens van de contactpersonen in te voeren, moet u teruggaan naar 
stap 4 van de indieningswizard en de wijzigingen opslaan. 

Titel   Geslacht  O  Mannelijk O Vrouwelijk 
     

Voornaam   Familienaam   
     

E-mail     

  

Functie in 
organisatie 

 
 

   

     

Afdeling     
     

  
         Zelfde adres als de indienende organisatie 
 

   

Straat      
  

 
 
 

   

 

 

Straatnaam en nummer invullen 
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Plaats  Postcode   
     

     
Land     

     

Website 
    

 
     

Tel.       Tel. 2:  Fax  
     

Andere contactpersonen 

Voornaam Familienaam E-mail Tel. 
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en afzetbevorderingsacties die op de interne markt en in derde landen worden uitgevoerd 
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3 - Begroting van het voorstel 

Alle kosten moeten worden uitgedrukt in EUR. 

 

1 - Indienende organisaties uit een lidstaat die financiële bijstand ontvangt, hebben recht op een vergoedingspercentage dat 5 % hoger ligt dan het normale percentage voor het gekozen thema. 

2 - Indien een bepaalde indienende organisatie een EU-bijdrage van minstens 750 000 EUR vraagt, moet een auditverslag van een erkende externe auditor worden ingediend. In dat verslag moeten de 
rekeningen voor het laatste beschikbare begrotingsjaar worden gecertificeerd. Deze verplichting geldt niet voor indienende organisaties met een status van publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin 
van artikel 2, lid 1, punt 4, van Richtlijn 2014/24/EU. 

3- De gevraagde subsidie mag niet hoger zijn dan de maximale EU-bijdrage. 

Deelnemer Land 
(A) Directe 
personeels–
kosten 

(B) Directe 
uitbestedings-
kosten 

(C) Overige 
directe kosten 

(D) Indirecte 
kosten (4 % van 
A) 

Totale kosten 
Vergoedings-
percentage %1 

Maximale EU-
bijdrage 

Gevraagde 
subsidie2,3 

Door de actie 
gegenereerde 
inkomsten 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a) + (b) + 

(c) + (d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Totaal             
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4 - Informatie over de actie 

Doelland(en)    

Selecteer zorgvuldig een of meer doellanden die in aanmerking komen voor het gekozen thema. De lijst van doellanden 
die voor de respectieve thema's in aanmerking komen, is te vinden op de webpagina van de oproep.  

Bevordert de actie een van de volgende EU- of nationale kwaliteitsregelingen?  

 EU-kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, wijnen of 
gedistilleerde dranken 

 Biologische productiemethode  

 Het logo van kwaliteitsproducten van de landbouw die specifiek zijn voor de 
ultraperifere gebieden van de Unie  

 Nationale kwaliteitsregelingen  

 De actie bevordert geen van de bovengenoemde regelingen. 

  
 Producten waarvan de afzet wordt bevorderd of die worden gebruikt om bekendheid te geven aan een regeling. 

 

 

Meer uitleg over de verschillende productcategorieën zijn te vinden in de leidraad voor het indienen van aanvragen. 

 

 

Bijlagen 

- Informatie over rechtspersoonlijkheid 

- Informatie over representativiteit 

- Informatie over de financiële draagkracht  

- Auditverslag (voor indienende organisaties die een subsidie van meer dan 750 000 EUR vragen) 

- Identieke tekst van deel B in het Engels 

- Begroting per activiteit 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer een of meer doellanden 

Selecteer een of meer productcategorieën 
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Bijlage II: Aanvraagformulier – deel B (template) 

Monoprogramma’s – Leidraad voor aanvragers van cofinanciering voor de voorlichtings-  

en afzetbevorderingsacties die op de interne markt en in derde landen worden uitgevoerd 
 

Blz. 1 van 2 
Januari 2016 

Titel van de actie 

1. Voorstelling van de indienende organisatie(s) 

 

 

2. Producten/regelingen en marktanalyse 

 

 

3. Doelstellingen van de actie 

 

 

4. Actiestrategie 

 

 

5. EU-dimensie van de actie 

 

 

6. Beschrijving van de activiteiten en analyse van de begrotingsposities 

 
 
Template voor de beschrijving van de activiteiten: 
Titel van de activiteit 

 

Specifieke doelstellingen 
 

Beschrijving van de activiteit 
 

 JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 

Prestaties    

Analyse van de begroting    

Uitvoering  
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7. Meting van resultaten en actie-indicatoren 

 

 

8. Organisatie van de actie en beheersstructuur 

 

 

9. Aanvullende informatie 
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Bijlage III: Suggesties voor methoden om achteraf het rendement te berekenen 

 
De volgende suggesties moeten in aanmerking worden genomen wanneer de resultaten van 
een afzetbevorderingsprogramma worden geëvalueerd. Er moet echter worden gezorgd voor 
samenhang tussen de evaluatie van de resultaten aan het einde van het programma en de 
doelstellingen die bij het begin van het programma worden vastgelegd. Gelieve daarom bij het 
opstellen van het programmavoorstel rekening te houden met deze aanbevelingen wanneer u 
de (impact)doelstellingen en de marktanalyse bepaalt. 

Economische impact 
 
Met afzetbevorderingsprogramma's wordt een economisch rendement beoogd. Omdat 
afzetbevorderingsacties in een complexe context worden uitgevoerd, is de werkelijke economische 
impact ervan moeilijk vast te stellen. Een eenvoudige vergelijking van de economische parameters 
vóór en na de campagne gaat voorbij aan externe variabelen die een invloed uitoefenen. Om te weten 
wat de werkelijke gevolgen van de afzetbevorderingscampagne zijn, los van andere beïnvloedende 
variabelen zoals markttrends of crises, moet het rendement worden berekend ten opzichte van een 
basisscenario. Het "basisscenario" geeft weer hoe de situatie zich zou ontwikkelen zonder het 
afzetbevorderingsprogramma. Vervolgens wordt de impact geraamd door het basisscenario te 
vergelijken met de geconstateerde gegevens. Het resultaat van die beoordeling moet worden 
uitgedrukt in euro.  

Er bestaan verschillende manieren om een dergelijk basisscenario te construeren. Hierna worden 
twee eenvoudige en intuïtieve methoden beschreven. Andere methoden zijn mogelijk even geschikt 
om hetzelfde doel te bereiken, maar er moet worden gemotiveerd waarom wordt gekozen voor een 
specifieke methode om het basisscenario te construeren. 

1) Historische trend 
Voor een product dat gedurende een aanzienlijke periode gekenmerkt wordt door een stabiele 
markttrend, kan die trend naar de toekomst worden geprojecteerd en als basisscenario 
worden gebruikt. Basisscenario Q kan dan worden geconstrueerd door de markttrend te 
projecteren van tijdstip ("Time") 1 (S1) en (S2) tot tijdstip 3 (Q). Vervolgens kan de 
geobserveerde situatie op tijdstip 3 (S3) worden gecorrigeerd voor de markttrend door Q af te 
trekken van S3. Het verkregen resultaat komt dan overeen met het effect van het programma. 
Zoals reeds is vermeld, is een stabiele markttrend een noodzakelijke voorwaarde voor het 
gebruik van deze methode; ze is niet geschikt voor zeer volatiele markten. 

 
2) Difference in differences 

Vaak is er geen sprake van stabiele markttrends. Bij een andere benadering wordt het 
basisscenario bepaald door gebruik te maken van een vergelijkbaar product. De 
onderstaande afbeelding toont een basisscenario waarbij gebruik is gemaakt van de 
"difference in differences"-methode. Een vergelijkbaar product (er moet worden gemotiveerd 
waarom het product vergelijkbaar is) vertoont een specifieke markttrend (S1 tot S2). Het 
basisscenario (Q) kan worden geconstrueerd door die markttrend te projecteren op de situatie 
van het product vóór de start van de campagne (P1). Door de geconstateerde situatie na 
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afloop van de campagne (P2) te vergelijken met het basisscenario kan worden afgeleid wat 
het effect van de campagne is, rekening houdend met de markttrends. 
 

 
 
Merk op dat beide hierboven beschreven methoden complementair zijn. Indien een product in 
het verleden een vergelijkbare trend heeft vertoond als het product waarvan de afzet wordt 
bevorderd of waar onderzoek naar wordt gevoerd, zijn er goede redenen om het te 
beschouwen als vergelijkbaar en als geschikt om het basisscenario te construeren via de 
"difference in differences"-methode. 

Het rendement van een programma bestaat uit de stijging van de verkoop (€) tijdens de looptijd van 
het programma. Aangezien de evaluatie plaatsvindt aan het einde van het programma, kunnen 
effecten op de lange termijn niet in aanmerking worden genomen. 

Ook wordt aanbevolen het rendement op de investering van het programma op te nemen. Daarvoor 
wordt de verhouding berekend tussen de stijging van de verkoop of de uitvoer van de betrokken 
producten tijdens de looptijd van het programma (rendement) en de investering (die gelijk is aan de 
totale programmakosten). 

Impact op de bekendheid 
Het uiteindelijke doel van voorlichtingsprogramma's is een toename van de bekendheid. Om te weten 
hoeveel mensen nieuwe kennis hebben verworven, kan een enquête met de volgende opzet worden 
uitgevoerd. 

Aangezien een voorlichtingscampagne in de meeste gevallen betrekking heeft op een reeks thema's 
en boodschappen, is het niet mogelijk aan de hand van één vraag te meten in welke mate de 
informatie is verworven. Om dat doel te bereiken moet een reeks vragen worden gesteld. Een persoon 
kan worden geacht goed geïnformeerd te zijn over de boodschap of het thema indien zij/hij het 
antwoord weet op een vooraf bepaald aantal vragen. In de volgende tabel wordt een voorbeeld 
gegeven van een test waarbij men 2/3 van de vragen correct moet hebben beantwoord om als goed 
geïnformeerd te kunnen worden beschouwd: 

PERSOON X Gewenste 
antwoord 

Gegeven 
antwoord PERSOON Y Gewenste 

antwoord 
Gegeven 
antwoord 

Vraag 1 Ja Ja Vraag 1 Ja Ja 

Vraag 2 Ja Ja Vraag 2 Ja Nee 

Vraag 3 Nee Ja Vraag 3 Nee Nee 

Resultaat 2/3 = geslaagd Resultaat 1/3 = niet geslaagd 

Persoon X is geslaagd voor de test en persoon Y niet. De impact op de bekendheid wordt 
weergegeven aan de hand van de absolute toename van het aantal personen dat slaagt voor deze 
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test, wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie vóór en na de campagne. De vragen 
moeten zodanig worden geformuleerd dat de antwoorden gemakkelijk kunnen worden beoordeeld. Ze 
moeten ook representatief zijn voor de door het programma bestreken thema's en boodschappen. De 
personen die aan de enquête deelnemen, moeten representatief zijn voor de doelgroep(en). De 
vergelijking van de enquêtes vóór en na de campagne moet betrekking hebben op het absolute aantal 
mensen dat nieuwe kennis heeft verworven. 

Er kunnen ook andere onderzoeksmethoden worden gebruikt. Dat moet dan wel naar behoren worden 
gemotiveerd en die methoden moeten hetzelfde doel bereiken. 
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Bijlage IV: Informatie over representativiteit 

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad (basishandeling, hierna "BH" genoemd) en artikel 1 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2015/1829 van de Commissie (hierna "GH" genoemd) moet de indienende organisatie 
representatief zijn voor de betrokken sector of het betrokken product. De onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop die representativiteit kan worden 

aangetoond. De genoemde artikelen zijn te vinden in de GH en in de BH. 

 

Type organisatie Representativiteitscriteria 

Beroeps- of 
brancheorganisatie die is 
gevestigd in een lidstaat 
of op EU-niveau 

50 % van het totaal aantal producenten of 50 % van het volume of de 
waarde van de verhandelbare productie van het (de) betrokken 
product(en) of van de betrokken sector 
(artikel 1, lid 1, onder a), i) van de GH) 

Door de lidstaat erkende brancheorganisatie 
(artikel 1, lid 1, onder a), ii) van de GH) 

Groeperingen in het kader van EU-kwaliteitsregelingen: 50 % van het 
volume of de waarde van de verhandelbare productie van het (de) 
product(en) met de geregistreerde benaming (artikel 1, lid 1, onder b), van 
de GH) 

(Een unie van) 
producentenorganisatie(s) 

Erkend door de lidstaat 
(artikel 1, lid 1, onder c) van de GH) 

Instantie van de 
agrovoedingssector 

- zich tot doel stellen en een activiteit verrichten om voorlichting te 
verstrekken over en de afzet te bevorderen van landbouwproducten; 
- van de lidstaat een duidelijk omschreven openbaredienstverleningstaak 
op dit gebied toevertrouwd hebben gekregen;  
- ten minste twee jaar vóór de bekendmaking van de oproep in de lidstaat 
gevestigd zijn; 
- vertegenwoordigers van het product of de sector onder haar leden tellen 
(artikel 7, lid 1, onder d), van de BH) 

 
Gelieve te beschrijven hoe uw organisatie voldoet aan de representativiteitscriteria in de betrokken 
lidstaat of op het niveau van de Unie. Geef in dit verband een beschrijving van: 
- het type en de status van uw organisatie, bijvoorbeeld een consortium van X en Y, de erkenning 
door de lidstaat, de vertegenwoordigers van de sector enz.; 
- gegevens over verhandelbare productie, uitvoer, omzet, verkopen, aantal producenten enz. 
Gelieve de referenties op te geven van de informatiebronnen waar u in uw motivering naar verwijst.  
 
Indien uw organisatie op basis van de bovengenoemde criteria niet representatief is, gelieve dan te 
motiveren waarom u van oordeel bent dat uw organisatie toch als representatief moet worden 
beschouwd. Lagere drempels dan de bovengenoemde mogen worden aanvaard indien de indienende 
organisatie in het voorstel aantoont dat er bijzondere omstandigheden zijn, onder meer via gegevens 
over de marktstructuur, die een grond zijn om de indienende organisatie als representatief voor het 
(de) betrokken product(en) of de betrokken sector te behandelen (afwijking van de 50 %-norm 
(artikel 1, lid 2, van de GH)). 
 
Indien uw voorstel wordt ingediend door meer dan een indienende organisatie, moeten alle 
beschrijvingen in één document worden opgenomen. De informatie mag per indienende organisatie 
niet meer dan 2 000 tekens tellen. 
 
 

44/56

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1453209598307&uri=CELEX:32015R1829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1447670237333&uri=CELEX:32014R1144


Formulier financiële levensvatbaarheid (Chafea)

Taal NL

Informatie over actie & deelnemer

Titel van de actie

Nr. van het voorstel

Naam van de deelnemer

Totale bijdrage EU Bijdrage EU voor deelnemer

Boekhoudkundige informatie

Begindatum rekening Einddatum rekening

Duur van de rekening
Boekhouding op 
kasbasis

Nieuwe 
entiteit

Datum van oprichting

Valuta € Euro Wisselkoers 
euro

1
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Formulier financiële levensvatbaarheid (Chafea)

Balans van de laatste twee boekjaren

Activa In munteenheid In EUR

1. Niet-gestort geplaatst kapitaal

2. Vaste activa (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Immateriële vaste activa

2.2 Materiële vaste activa

2.3 Financiële activa

3. Vlottende activa (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 
3.4)

3.1 Voorraden

3.2.1 Debiteuren die na één jaar moeten betalen

3.2.2 Debiteuren die binnen één jaar moeten betalen

3.3 Kasmiddelen, bank- en girosaldi

3.4 Overige vlottende activa

Totaal activa (1 + 2 + 3)
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Formulier financiële levensvatbaarheid (Chafea)

Balans van de laatste twee boekjaren

Passiva In munteenheid In EUR

4. Kapitaal en reserves (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Geplaatst kapitaal

4.2 Reserves

4.3 Uit vorige jaren overgedragen resultaat

4.4 Voor het financiële jaar overgedragen resultaat +/-

5. Crediteuren (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Langlopende schuld, niet bij banken

5.1.2 Langlopende schuld, bij banken

5.2.1 Kortlopende schuld, niet bij banken

5.2.2 Kortlopende schuld, bij banken

Totaal passiva (4 + 5)
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Formulier financiële levensvatbaarheid (Chafea)

Resultatenrekening van de laatste twee boekjaren

Resultatenrekening In munteenheid In EUR

6. Omzet

7. Mutatie in voorraden +/-

8. Overige bedrijfsopbrengsten

9. Kosten materiaal & hulpstoffen

10. Overige bedrijfskosten

11. Personeelskosten

12. Brutobedrijfsresultaat (6+ 7 + 8 - 9 - 10 - 11)

13. Afschrijving en waardeaanpassingen voor niet-
financiële activa

14. Nettobedrijfsresultaat (12 - 13)

15. Financiële baten & waardeaanpassingen voor 
financiële activa

16. Betaalde rente

17. Soortgelijke kosten

18. Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening 
(14 + 15 - 16 - 17)

19. Buitengewone baten en lasten +/-

20. Belasting op de winst +/-

21. Resultaat van het financiële jaar (18 + 19 - 20)

Datum en handtekening van het hoofd boekhouding (of een soortgelijke functie) van de deelnemer:
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Formulier financiële levensvatbaarheid (Chafea)
Uitsluitend voor intern gebruik Chafea

Primaire criteria

Eigen 
vermogen 1 Eigen vermogen > 0,2 x totale bijdrage EU

Eigen vermogen 0,2 x totale bijdrage EU

Eigen 
vermogen 2

Eigen vermogen > 0,2 x totale bijdrage EU 
voor deelnemer

Eigen vermogen 0,2 x totale bijdrage EU voor 
deelnemer

verhouding 1 Werkkapitaal >0,00

        

Secundaire criteria

verhouding 2 Kapitaal & reserve (zonder geplaatst kapitaal) >0

verhouding 3 Resultaat op jaarbasis >0

verhouding 4 Financiële autonomie >0

        

Ter informatie

verhouding 5 Brutobedrijfsresultaat >0

Totaal activa = Totaal passiva
Totaal activa Totaal passiva

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Taal NL

Gedetailleerde begrotingstabel

Acroniem van het voorstel ID van het 
voorstel

Rubriek Jaar A. Directe 
personeelskosten

B. Directe 
uitbestedingskosten

C. Overige directe 
kosten TOTAAL

1. Projectcoördinatie

Personeelskosten van de indienende organisatie(s)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Andere projectcoördinatiekosten

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

2. Strategie

Omschrijving communicatiestrategie

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Omschrijving van de visuele identiteit van de campagne

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Marktonderzoek

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Andere

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

3. Public relations

Doorlopende pr-activiteiten (pr-bureau)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Persevenementen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL
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Rubriek Jaar A. Directe 
personeelskosten

B. Directe 
uitbestedingskosten

C. Overige directe 
kosten TOTAAL

4. Website, sociale media

Opzetten, bijwerken en onderhoud van website

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Sociale media (accounts opzetten, regelmatig berichten posten)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Andere (mobiele apps, platforms voor e-leren, webinars enz.)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

5. Reclame

Gedrukte reclame

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TV

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Radio

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Online

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Buitenreclame, in de bioscoop

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

6. Communicatie-instrumenten

Publicaties, mediakits, promotiemateriaal

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Promotiefilms

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL
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Rubriek Jaar A. Directe 
personeelskosten

B. Directe 
uitbestedingskosten

C. Overige directe 
kosten TOTAAL

7. Evenementen

Stands op beurzen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Seminars, workshops, b2b-meetings, op de handel of horeca gerichte opleidingen, activiteiten in scholen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Restaurantweken

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Sponsoring van evenementen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Studiereizen naar Europa

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Andere evenementen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

8. Promotie van verkooppunten

Proeverijdagen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Andere: promotie in publicaties van detailhandelaren, reclame van verkooppunten, promotie in kantines

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

9. Overige activiteiten

Overige activiteiten

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

10. Evaluatie van de resultaten

Evaluatie van de resultaten

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL
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Rubriek Jaar A. Directe 
personeelskosten

B. Directe 
uitbestedingskosten

C. Overige directe 
kosten TOTAAL

Indirecte kosten van PO's

Indirecte kosten van PO's (max. 4 % van de directe personeelskosten van PO's)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

Andere subsidiabele kosten van de PO

Andere subsidiabele kosten van de PO (auditcertificaten, garantie voor voorfinanciering, niet-terugvorderbare btw)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

TOTAAL

  

TOTAAL ALLE 
RUBRIEKEN Jaar 1

TOTAAL ALLE 
RUBRIEKEN Jaar 2

TOTAAL ALLE 
RUBRIEKEN Jaar 3

TOTAAL

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Bijlage VII: Aanvullende informatie over de toekenningscriteria  

Zoals vermeld in de oproep, dient deel B van de aanvraag om het voorstel te beoordelen aan de hand 
van de toekenningscriteria. 

Meer in het bijzonder zal elk voorstel worden beoordeeld aan de hand van de criteria en subcriteria in 
de onderstaande tabel, terwijl ook een vereist minimum is vastgesteld voor elk van de belangrijkste 
toekenningscriteria. De volgende subcriteria zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling 
van elk van de toekenningscriteria:  

 
CRITERIA SUBCRITERIA 

1.   Bijdrage aan algemene  
en specifieke doelstellingen 

Max. aantal punten: 20 Vereist minimum: 14 

(a) Relevantie van de voorgestelde 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor de prioriteiten, doelstellingen en 
verwachte resultaten die in het kader van 
de desbetreffende thematische prioriteit 
zijn aangekondigd 

 Het voorstel is in overeenstemming met de prioriteiten, 
doelstellingen en verwachte resultaten die in het kader 
van de desbetreffende thematische prioriteit zijn 
aangekondigd. 

(b) Relevantie van de voorgestelde 
voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen voor in 
art. 2 van V. 1144/2014 vermelde 
algemene en specifieke doelstellingen 

 De doelstellingen van het voorstel betreffen een of 
meer doelstellingen die worden vermeld in art. 2, onder 
a), b), c) of d), van V. 1144/2014. 

(c) Relevantie van de voorgestelde 
voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen voor de in 
art. 3 van V. 1144/2014 vermelde doelen 

 De voorgestelde boodschappen vestigen de aandacht 
op een of meer van de in art. 3 van V. 1144/2014 
vermelde kenmerken. 

(d) Uniedimensie van het programma  Het voorstel heeft een Uniedimensie, zowel wat de 
inhoud van de boodschap als wat de impact betreft: 
o Inhoud van de boodschap 

- Hoofdboodschap van de Unie, Europees motto 

- Verwijzing naar Europa in het algemeen, naar 
de EU, het GLB of de wetgeving, producten of 
productienormen van de EU 

- Informatieverspreiding over en promotie van de 
specifieke kenmerken van de 
landbouwproductiemethoden en 
landbouwproducten, vooral met betrekking tot 
EU-kwaliteitsregelingen (voedselveiligheid, 
traceerbaarheid, authenticiteit, etikettering, 
aspecten betreffende voedingswaarde en 
gezondheid, dierenwelzijn, milieuzorg en 
duurzaamheid en de kenmerken van 
landbouwproducten en levensmiddelen, met 
name uit het oogpunt van hun kwaliteit, smaak, 
verscheidenheid of tradities) 

o Impact 

- Bereik (bijvoorbeeld aantal beoogde 
consumenten/importeurs/kopers en/of relatief 
aandeel daarvan; in de interne markt: aantal 
betrokken lidstaten)  

- Het programma komt andere EU-producenten 
uit dezelfde productsector ten goede. 

2.   Technische kwaliteit  Max. aantal punten: 40 Vereist minimum: 24 

(a) Kwaliteit van de analyse (beschrijving 
van de doelmarkten, uitdagingen voor 

 De analyse is gebaseerd op bestaande 
marktonderzoeksgegevens en/of invoer-/uitvoercijfers, 
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concurrenten uit de EU, bewustmaking 
van de consument enz.) 

die in het voorstel worden genoemd. 
 De analyse wijst op uitdagingen die met het voorstel 
zullen worden aangepakt (bijvoorbeeld dalende 
consumptie of weinig bekendheid bij consumenten op de 
interne markt, invoermogelijkheden op markten van 
derde landen). 
 De analyse geeft een beschrijving van de 
concurrentiepositie van de indienende organisatie(s), 
andere aanbieders uit de EU en concurrenten uit derde 
landen. 
 De analyse heeft betrekking op de structuur en de 
werking van distributiekanalen. 
 Wat de markten van derde landen betreft, wordt 
verwezen naar invoervoorwaarden, zoals tarifaire en 
niet-tarifaire belemmeringen. 

(b) Geschiktheid van de 
programmastrategie, SMART-
doelstellingen, kernboodschappen 

 De doelstellingen van het voorstel hangen samen met 
de marktanalyse. 
 De voorgestelde strategie is gericht op de uitdagingen 
die in de marktanalyse zijn geïdentificeerd, en strookt 
met de doelstellingen van het voorstel. 
 De strategie is afgestemd op alle doelmarkten en 
doelgroepen van het voorstel. 
 De doelstellingen van het voorstel zijn SMART. 
 Het voorgestelde investeringsniveau is 
gerechtvaardigd door het verwachte rendement (voor 
afzetbevorderingsprogramma's) en/of een toename van 
de bekendheid (voor voorlichtingsprogramma's). 
 De kernboodschappen zijn afgestemd op de 
doelgroepen. 

(c) Duidelijke en gedetailleerde 
beschrijving van de activiteiten 

 De beschrijving van de activiteiten geeft een goed 
antwoord op de vragen wie, wat, wanneer, waar en 
waarom. 
 De activiteiten en verwachte prestaties zijn 
gedetailleerd genoeg beschreven om de 
kostenefficiëntie van de activiteiten te kunnen ramen. 
 De tabel met de begroting per activiteit bevat geen 
fouten; de begroting per activiteit sluit aan bij de 
begroting die is voorgesteld in deel A van het 
aanvraagformulier. 

(d) Passende keuze van activiteiten in het 
licht van de doelstellingen en doelgroepen, 
complementariteit met andere op de 
doelmarkt uitgevoerde particuliere of 
publieke activiteiten 

 Indien het voorstel parallel zal lopen met andere 
particuliere of publieke campagnes, is het zo opgezet dat 
synergieën met die campagnes tot stand worden 
gebracht. 

(e) Kwaliteit van de voorgestelde 
evaluatiemethoden en indicatoren 

 De evaluatie zal een studie van een onafhankelijke 
externe instantie omvatten waarin de resultaten van de 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties worden 
geëvalueerd. 

3.   Beheerskwaliteit Max. aantal punten: 10 Vereist minimum: 6 

(a) Projectorganisatie en beheersstructuur  De beheersstructuur en de bevoegdheden van het 
personeel zijn duidelijk omschreven. 
 Er wordt duidelijk omschreven hoe de taken zijn 
verdeeld tussen de uitvoeringsinstanties en de 
aanvragers. 
 In het geval van door verschillende aanvragers 
ingediende voorstellen worden de bevoegdheden van de 
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verschillende partners bij het uitvoeren van het voorstel 
duidelijk omschreven en sluiten die bevoegdheden aan 
bij hun expertise en technische capaciteiten. 
 Er wordt een interne coördinatiestrategie bepaald die 
betrekking heeft op het beheer van de verschillende 
partners en de uitvoeringsinstanties. 
 De financiering van het voorstel is duidelijk 
beschreven, zowel wat betreft het verzekeren van 
liquiditeiten als wat betreft de algemene financiering van 
het voorstel. Wanneer de door de aanvragers verrichte 
zelfcontrole wijst op een lage financiële 
levensvatbaarheid, wordt uitgelegd waar de eigen 
financiële middelen vandaan zullen komen (bijvoorbeeld 
uit projectspecifieke bijdragen van de eigen leden).  

(b) Kwaliteitscontrolemechanismen en 
risicobeheer 

 Er worden adequate procedures omschreven voor het 
toezicht op de werkzaamheden van de 
uitvoeringsinstanties en andere subcontractanten. Zowel 
de kwaliteit van de prestaties als de naleving van de 
planning en de begroting worden gemonitord. 
 De grote risico's die de resultaten van het project in 
gevaar kunnen brengen, zijn geïdentificeerd en er 
worden mogelijke risicobeperkende maatregelen 
voorgesteld. 

4.   Kosteneffectiviteit Max. aantal punten: 30 Vereist minimum: 18 

(a) Evenwichtige verdeling van de 
begroting in verhouding tot de reikwijdte 
van de activiteiten 

 De begroting wordt efficiënt verdeeld over de 
verschillende activiteiten. 
 De begrotingsmiddelen die aan de verschillende 
activiteiten zijn toegewezen, zijn hoog genoeg om een 
resultaat met voldoende impact mogelijk te maken, in 
overeenstemming met de beschreven strategie en de 
beschreven indicatoren. 

(b) Samenhang tussen de geraamde 
kosten en de corresponderende 
omschrijving van de activiteiten 

 De kosten van de activiteiten staan in verhouding tot 
de omschrijving en de reikwijdte ervan. 
 De kosten per eenheid van afzonderlijke activiteiten 
zijn vergelijkbaar met de normale marktprijzen. 

(c) Realistische raming van het aantal 
personen/dagen voor door de indienende 
organisatie uitgevoerde activiteiten, met 
inbegrip van projectcoördinatiekosten 

 Het aantal geraamde mandagen voor door de 
aanvrager uitgevoerde activiteiten staat in verhouding tot 
de mate waarin de aanvrager bij de uitvoering van het 
voorstel is betrokken. 

TOTAAL Max. aantal punten: 100 Vereist minimum: 62 
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