Werk mee aan
een bruisend Zuidwest-Drenthe!

Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de
(vrijetijds)economie en de leefbaarheid van Zuidwest-Drenthe
te versterken? Dan helpt Leader u graag op weg. Samen
creëren we een bruisend platteland!
Wat is Leader?
Leader is een Europees subsidieprogramma waarmee initiatiefnemers van projecten
de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid in hun regio kunnen gaan versterken.
De regeling start in 2016 en loopt tot en met 2020. Elk jaar wordt tweemaal de
mogelijkheid geboden om aanvragen voor nieuwe projecten in te dienen.
De focus van het programma ligt op het versterken van
de vrijetijdseconomie: hoe trekken we samen meer
bezoekers naar onze regio en hoe maken we ons
toeristisch product sterk en a
 antrekkelijk?

Voor wie?

Goed idee?
Kom ermee!

Heeft u zo’n onderscheidend plan waar u
begeleiding en subsidie voor nodig heeft? Dan kan
Leader u helpen om dit uit te voeren!
De regeling is bedoeld voor recreatie- en agrarische ondernemers (individueel of
samen), burgerinitiatieven, musea, natuurbeheerders en historische verenigingen en
andere organisaties of samenwerkingsverbanden. U moet wel gevestigd zijn in de
gemeente Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden of Westerveld.

Goed idee?
Kom ermee!

Welke plannen?
Leader is vooral op zoek naar plannen, die Zuidwest-Drenthe versterken: de regionale (vrijetijds)
economie en de leefbaarheid.

Thema’s zijn:
1. Be good: kwaliteitsverbetering in de vrijetijdseconomie
2. Tell it: promotie en marketing in de vrijetijdseconomie
-> versterken en verbinden van de relatie stad – platteland
-> cross-overs: innovatieve verbindingen met de agrarische sector, water,
natuur, healthy-aging, streekproducten, educatie etc.

Een goed idee en dan?
Heeft u een idee voor een project? Kom dan in actie. Het idee of plan wordt eerst getoetst op Leaderwaardigheid. En als uw idee binnen deze criteria past dan kunt u de aanvraag verder indienen.

Lokale Actie Groep
De Lokale Actie Groep (LAG) is namens bewoners, ondernemers en overheden de trekker van
LEADER in Zuidwest-Drenthe. De LAG-leden hopen op veel nieuwe initiatieven.

Wilt u meer informatie?
Meer weten over de mogelijkheden die Leader Zuidwest-Drenthe u biedt? Kijk dan op
www.provincie.drenthe.nl/leaderzuidwest. U kunt ook contact opnemen met de
provincie Drenthe, tel. (0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl.

Leader Zuidwest-Drenthe is een subsidieprogramma om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid op het platteland te versterken.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling; Europa
investeert in zijn platteland.

