
BLUE DEAL
PROJECTOPROEPEN
EN STEUNMAATREGELEN
Een interactief overzicht



Het programma ‘Blue Deal’ wil de droogteproblematiek in Vlaanderen op een
structurele manier aanpakken. Hierbij gaan we op zoek naar synergieën en 
winwins om proactief toe te werken naar een klimaatrobuust watersysteem, 
met een kwaliteitsvolle en efficiënte uitvoering van concrete acties op en 
naast het terrein. Via projectoproepen en specifieke steunmaatregelen stelt de 
Vlaamse Regering middelen ter beschikking voor ondersteuning van verschillende 
initiatieven van (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, 
kennisinstellingen, verenigingen,... rond duurzaam watergebruik en waterbeheer.

Hierna volgt een overzicht van de verschillende oproepen en steunmaatregelen,
geordend volgens de doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Dit overzicht
bevat beknopte informatie over elke oproep of steunmaatregel met als doel u
wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden. Voor meer inhoudelijke en
praktische informatie leiden wij u graag naar de desbetreffende website. Dit is
een interactief document, wat betekent dat u kan navigeren door te klikken op
de verschillende knoppen.

Alle informatie in dit document is indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. 

De laatste update van dit document dateert van: 8 mei 2023

BLUE DEAL 
Projectoproepen en steunmaatregelen

Overzicht per doelgroep

Overzicht alle projectoproepen



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen
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en KMO’s
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 provinciale 
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tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
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Verenigingen Belangen-
organisaties

WIE BENT U?
Klik op een doelgroep om de projectoproepen te bekijken



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

Realisatie Eiwitstrategie

Water-Land-Schap 2.0

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsectorGroenblauwe Parels

Hergebruik restwater

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex Lokale Gebiedsdeals Droogte 

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

PROJECTOPROEPEN
Klik op een projectoproep om de fiche te bekijken

Proeftuinen Droogte 3.0

Duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouwsector

Waterbesparende investeringen

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojecten

Circulair Watergebruik: hergebruik effluent

Ecologiesteun Bedrijven (ecologiepremie plus)

Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven  

Pré-ecoregelingen

Projectsubsidies Natuur 2022

Groenblauwe dooradering in bebouwde omgeving

Waterscans voor bedrijven

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

INDUSTRIE & KMO’S
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Proeftuinen Droogte 3.0

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Waterbesparende investeringen

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojectenCirculair Watergebruik: hergebruik effluent

Ecologiesteun Bedrijven (ecologiepremie plus)

Water-Land-Schap 2.0

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

Groenblauwe Parels

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Projectsubsidies Natuur 2022

Waterscans voor bedrijven

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

LAND- EN TUINBOUW
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven  

Proeftuinen Droogte 3.0

Duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouwsector

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojecten

Circulair Watergebruik: hergebruik effluent

Pré-ecoregelingen

Projectsubsidies Natuur 2022

Water-Land-Schap 2.0

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

VERENIGINGEN
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Groenblauwe Parels

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojectenCirculair Watergebruik: hergebruik effluent

Projectsubsidies Natuur 2022

Water-Land-Schap 2.0

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

Proeftuinen Droogte 3.0

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

Proeftuinen Droogte 3.0

BELANGENORGANISATIES
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouwsector

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Projectsubsidies Natuur 2022

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

LOKALE BESTUREN/INTERCOMMUNALES
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Groenblauwe Parels

Proeftuinen Droogte 3.0

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojecten

Circulair Watergebruik: hergebruik effluent

Projectsubsidies Natuur 2022

Water-Land-Schap 2.0

Groenblauwe dooradering in bebouwde omgeving

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

Projectsubsidies Natuur 2022

ONDERZOEKSINSTELLINGEN 
EN PRAKTIJKCENTRA

Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouwsector

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojecten

Circulair Watergebruik: hergebruik effluent

Water-Land-Schap 2.0

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex

Proeftuinen Droogte 3.0

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

STUDIE- EN ADVIESBUREAUS
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Realisatie Eiwitstrategie

Hergebruik restwater

Circulair Watergebruik: collectieve regenwaterprojecten

Circulair Watergebruik: hergebruik effluent

Projectsubsidies Natuur 2022

Water-Land-Schap 2.0

Samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Circulair Water



Overzicht per doelgroep Overzicht alle projectoproepen

OPROEP LOPENDE

OPROEP GEPLAND

OPROEP AFGESLOTEN

LEGENDE

PARTICULIEREN
Klik op de projectoproep om naar de bijhorende fiche te gaan

HIERVOOR KAN JE EEN INITIATIEFNEMER ZIJN EN EEN PROJECTVOORSTEL INDIENEN HIERVOOR KAN JE EEN PARTNER ZIJN OF EEN SPECIFIEKE ROL OPNEMEN IN HET INITIATIEF

Groenblauwe ParelsProjectsubsidies Natuur 2022

Water-Land-Schap 2.0

Lokale Gebiedsdeals Droogte 

Blue Deal Vlaggenschip Duinencomplex



MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

PROEFTUINEN DROOGTE 3.0
Projectoproep

Trekker: VMM —Vlaamse Mileumaatschappij

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-032 
Innovatieve projecten circulair watergebruik en  
slimme meetnetten en datasystemen

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zetten in op:

 — Waterbesparende maatregelen

 — Alternatieve waterbronnen

 — Circulair watergebruik

Zo verminderen ze het gebruik en de afhankelijkheid  

van grondwater, oppervlaktewater en/of drinkwater. 

Voorbeelden van projecten zijn: collectieve 

hemelwatersystemen, collectief hergebruik van 

proceswater, …

Voor wie?

De projectoproep richt zich op samenwerkingsverbanden 

tussen minstens drie ondernemingen die lokaal 

samenwerken aan een gezamenlijk project..

Naast private partijen kunnen ook non-profit- en 

overheidsbedrijven aan het samenwerkingsverband 

toegevoegd worden. 

Website Proeftuinen Droogte

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Overzicht alle projectoproepen

Het kan gaan om een vzw, een lokaal 

bestuur, een ziekenhuis, een school, een 

watermaatschappij, een regionaal landschap, een 

streekontwikkelingsintercommunale, een provinciale 

ontwikkelingsmaatschappij, een landbouwersvereniging, 

een sectororganisatie, een proefcentrum, …

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

VerenigingenBelangen-
organisaties

OPROEP AFGESLOTEN

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VANMET STEUN VAN

REALISATIE EIWITSTRATEGIE
Projectoproep

Trekker: LV — Departement Landbouw en Visserij

Timing Oproep:  

Onderdeel van de Vlaamse Veerkracht: VV-028
Droogresistente teelten

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zetten in op:

 — Een snellere duurzame eiwitvoorziening

 — Duurzame eiwitketens, zowel ecologisch  

als economisch

 — De productie en consumptie van lokale, gezonde en 

duurzame eiwitten

Binnen de projecten moeten nieuwe 

samenwerkingsverbanden ontstaan rond duurzame en 

gezonde eiwitten voor mens en dier. Zo zorgen ze voor een 

breder en duurzamer (o.a. water- en klimaatvriendelijker) 

eiwitaanbod in Vlaanderen. 

Voor wie?

De oproep richt zich op samenwerkingsverbanden tussen 

eiwitproducenten en minimaal één andere schakel uit 

de productieketen zoals een verwerker of afnemer. Een 

extra partnerschap met verenigingen, lokale besturen, 

onderzoeksinstellingen of adviesbureaus is mogelijk.

Website Realisatie Eiwitstrategie

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
adviesbureaus

Verenigingen

Belangen-
organisaties

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021#eiwitstrategie


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

DUURZAAM WATERGEBRUIK  
IN LAND- EN TUINBOUW

Projectoproep

Trekker: VLAIO — Agentschap Innoveren en Ondernemen

Timing Oproep:  

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-025

Blue Deal - Onderzoek - onderzoeksprogramma landbouw

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zetten in op innovatie 

in watergebruik- en beheer in de landbouwsector. Zo dragen 

ze bij aan een duurzamer watergebruik in de land- en 

tuinbouwsector.

De projecten vertrekken vanuit concrete vragen of problemen 

uit de land- en tuinbouw en trachten hiervoor vernieuwende 

oplossingen aan te bieden. De oplossingen moeten op relatief 

korte termijn toegepast kunnen worden met als resultaat 

zichtbare veranderingen en een economische meerwaarde 

voor de sector.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op organisaties actief 

in onderzoek en kennisverspreiding. De uitvoerende 

projectgroep moet een van mix competenties en expertise 

aanbieden rond kennisverwerving en kennisgebruik.

Website VLAIO LA-trajecten

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Overzicht alle projectoproepen

Belangen-
organisaties

OPROEP AFGESLOTEN

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/landbouw-la-trajecten


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

HERGEBRUIK RESTWATER
Projectoproep

Trekker: LV — Departement Landbouw en Visserij

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-030

Hergebruik van restwater - agrovoedingsketen

Voor welke projecten?

De focus van de projecten die in aanmerking komen ligt op 

het verbinden van actoren om te komen tot een interessant 

samenwerkingsverband dat het hergebruik van restwater 

binnen de land- en tuinbouwsector stimuleert. Het kan onder 

andere gaan om het hergebruik van afvalwater, proceswater, 

bemalingswater of hemelwater. Op die manier dragen ze bij 

aan een duurzaam en circulair watergebruik en een hoger 

gebruik van alternatieve waterbronnen. 

Voor wie?

De oproep richt zich op samenwerkingsverbanden 

van aanbieder(s) en afnemers van restwater. Onder de 

afnemers in het samenwerkingsverband zijn minstens drie 

landbouwbedrijven. Andere ondersteunende partners zoals 

bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen of studiebureaus kunnen 

ook aansluiten.

Website Hergebruik Restwater

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
adviesbureaus

Verenigingen

Belangen-
organisaties

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021#restwater


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

WATERBESPARENDE INVESTERINGEN
Projectoproep

Trekker: VLAIO — Agentschap Innoveren en Ondernemen

Timing Oproep:  

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-027

Blue Deal - Economie - Ecologiesteun ondernemingen

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen investeren in waardevolle 

technologieën voor: 

 — Waterbesparing

 — Droogtebestrijding

 — Herstel van het grondwaterpeil 

En verminderen zo het gebruik van drinkwater, grondwater en/of 

oppervlaktewater. Voorbeelden van technologieën die in aanmerking 

komen zijn: 

 — Opvang en zuivering van regenwater

 — Zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron

 — (Betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water

 — Beheersystemen van opvang, infiltratie…

 — Ontzilting van zeewater

 — Waterbesparing binnen bestaande processen

 — Waterbemaling

Voor wie?

De oproep richt zich op KMO’s.

Website Waterbesparingsprojecten

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/blue-deal-steun-voor-waterbesparende-investeringen


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

OPROEP AFGESLOTEN

CIRCULAIR WATERGEBRUIK:
COLLECTIEVE REGENWATERPROJECTEN

Projectoproep

Trekker: VMM — Vlaamse Milieumaatschappij

Timing Oproep:  

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-032
Innovatieve projecten circulair watergebruik en  
slimme meetnetten en datasystemen

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen, zetten maximaal in op 

het vasthouden van hemelwater via collectieve grootschalige 

opvang en hergebruik van hemelwater.

Voor wie?

De oproep richt zich op gemeenten, gemeentelijke 

rioolbeheerders, Aquafin en de drinkwaterbedrijven. Een 

samenwerking met private partners is mogelijk. Website Circulair Watergebruik

Overzicht alle projectoproepen

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
adviesbureaus

Verenigingen

http://www.vmm.be/water/blue-deal/collectieve-regenwaterprojecten


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

CIRCULAIR WATERGEBRUIK:
HERGEBRUIK EFFLUENT

Projectoproep

Trekker: VMM — Vlaamse Milieumaatschappij

Timing Oproep:  

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-032
Innovatieve projecten circulair watergebruik en  
slimme meetnetten en datasystemen

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zetten in op het 

verhogen van de waterbeschikbaarheid door gezuiverd 

afvalwater, genaamd effluent, te hergebruiken op een  

mens- en milieuvriendelijke manier. 

Mogelijke toepassingen hiervan zijn: een parkvijver, 

stadsgroen, sportterrein, (sub)irrigatie, fruitteelt, proceswater, 

grondwaterinfiltratie, …

Voor wie?

De oproep richt zich op Aquafin en organisaties die instaan 

voor zuivering en/of hergebruik van water.

Website Circulair Watergebruik

Overzicht alle projectoproepen

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
adviesbureaus

Verenigingen

OPROEP AFGESLOTEN

https://www.vmm.be/water/blue-deal/projecten-hergebruik-effluent


MET STEUN VAN

NextGenerationEU

MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

ECOLOGIESTEUN BEDRIJVEN
(ECOLOGIEPREMIE PLUS)

Projectoproep

Trekker: VLAIO — Agentschap Innoveren en Ondernemen

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-027
Blue Deal - Economie - Ecologiesteun ondernemingen

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen stimuleren 

ondernemingen om hun productieproces minder 

waterafhankelijk te maken. Dit door te investeren in 

technologieën voor waterbesparing, circulair watergebruik 

en alternatieve waterbronnen. (Limitatieve lijst van 

investeringen.)

Voor wie?

De oproep richt zich op KMO’s.
Website Ecologiepremie

Website Strategische ecologiesteun

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun


MET STEUN VAN

MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

GROENE INVESTERINGEN 
OP LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

Projectoproep

Trekker: LV — Departement Landbouw en Visserij

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-029
Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen ondersteunen 

duurzame investeringen in de land- en tuinbouwbedrijven 

om:

 — de structuur te verbeteren

 — de rendabiliteit te verzekeren

 — de kostprijs te verminderen

De projecten kunnen zowel productieve als niet-productieve 

investeringssteun bevatten. 

Voor wie?

De oproep richt zich tot Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven.Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Website beslissing Vlaamse Regering

Website VLIF-investeringssteun

Land- en
tuinbouw

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/62CC3FBA8E6C4430A8897DEC
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

PRÉ-ECOREGELINGEN
Projectoproep

Trekker: LV — Departement Landbouw en Visserij

Timing Oproep: 

Oproep afgesloten op 31/5/22  

*Men kan geen nieuwe verzamelaanvragen indienen. Wie nog wil 
instappen kan wel nog aansluiten via een wijziging van een reeds 
ingediende verzamelaanvraag.

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-029
Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

Voor welke projecten?

In afwachting van het nieuw Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027 heeft de Europese 

Unie overgangsmaatregelen genomen voor 2021 en 2022. In 

2022 kan als overgang naar de ecoregelingen van 2023 al 

worden ingestapt op volgende 5 mogelijke pre-ecoregelingen:

 — Inzaai van productief kruidenrijk grasland

 — Ecologisch beheerd grasland

 — Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke 

teelten

 — Precisielandbouw

 — Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

Voor wie?

De oproep richt zich op actieve landbouwers.

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Website Pré-ecoregelingen

Land- en
tuinbouw

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-een-pre-ecoregeling-aan-de-verzamelaanvraag-2022


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

PROJECTSUBSIDIES NATUUR 2022
Projectoproep

Trekker: ANB — Agentschap Natuur en Bos

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-036
Natte natuur

Voor welke projecten?

Projecten die in aanmerking komen dragen bij aan de 

Europese natuurdoelen of zijn gericht op de ontwikkeling 

van een hogere natuurkwaliteit, in het bijzonder voor 

natte natuur in gebieden waar een maximale meerwaarde 

gecreëerd kan worden.

Mogelijke acties zijn: 

 — Herstel van de natuurlijke kenmerken van wetlands 

(moerassen, broekbossen, natte graslanden, slikken en 

schorren en veengebieden) 

 — Herstel van het hydrologisch functioneren van wetlands

 — Aanleg van nieuwe wetlands (combinatie van 

waterconservering en natuurontwikkeling)

Voor wie?

Elke natuurlijke persoon (particulier), privaatrechtelijke 

rechtspersoon (bijvoorbeeld een vzw of een bedrijf) of lokaal 

bestuur (gemeente, provincie, OCMW, kerkfabriek, watering of 

polder) kan een subsidie aanvragen.

Website Projectsubsidies Natuur

Particulieren

Overzicht alle projectoproepen

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Land- en
tuinbouw

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Studie- en  
adviesbureaus

Verenigingen

Belangen-
organisaties

OPROEP AFGESLOTEN

https://natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

WATER-LAND-SCHAP 2.0
Projectoproep

Trekker: VLM — Vlaamse Landmaatschappij

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-024
Groenblauwe infrastructuur in de open ruimte

Voor welke projecten?

Projecten die in aanmerking komen, bestrijden droogte en 

waterschaarste door te zoeken naar nieuwe manieren om 

leefbare en duurzame landbouw hand in hand te laten gaan 

met klimaatrobuuste landschappen en waterlopen.

Water-Land-Schap 2.0 geeft de kans om te experimenteren op 

terrein of een nieuw idee diepgaander uit te werken.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op samenwerkingsverbanden 

tussen lokale overheden, verenigingen, onderzoekers en 

landbouwers binnen een landelijk gebied. 

Website Water-Land-Schap

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

Particulieren

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan
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Land- en
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Verenigingen

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0/Paginas/default.aspx


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

GROENBLAUWE DOORADERING
IN BEBOUWDE OMGEVING

Projectoproep

Trekker: Departement Omgeving

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-031
Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving

Voor welke projecten?

De oproep voor quick-win projecten heeft als doel om de 

verharding in het Vlaamse Gewest op een kwaliteitsvolle 

manier te laten afnemen. Dit door het ondersteunen van 

projecten die inzetten op aspecten van ontharden, infiltreren 

en vergroenen, openleggen en heraanleg van waterlopen, 

ruimte creatie voor water en door het verstevigen van 

groenblauwe dooradering. Projecten die in aanmerking 

komen, gaan verder dan de reguliere aanpak van ontharding 

en klimaatadaptatie.

Voor wie?

Met deze oproep selecteren we de ambitieuze steden 

en gemeentes in Vlaanderen die door de uitvoering 

van quick-win projecten uitvoering willen geven aan 

het onthardingsbeleid van de Vlaamse regering en de 

doelstellingen van de Blue Deal.

Website Groenblauwe Dooradering

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-20-naar-steden-en-gemeenten-dien-een-groenblauw-dooraderingsproject-in


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

SAMENWERKING EN DIGITALISERING
IN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR

Projectoproep

Trekker: LV — Departement Landbouw en Visserij

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-033
Sensibilisering, opleiding en advisering

Voor welke projecten?

De projecten die aanmerking komen, zetten in op minstens 

één van volgende thema’s:

 — Oplossingen voor water- en droogteproblematiek, 

klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter 

beheer van natuurlijke hulpbronnen.

 — Digitale transformatie met aandacht voor water en 

droogteproblematiek

Voor wie?

De oproep richt zich op samenwerkingsverbanden van land- 

en tuinbouwers. Andere partners zoals bijvoorbeeld KMO’s, 

lokale besturen en studiebureaus kunnen ook deel uitmaken 

van de samenwerking.

Website Relance Projecten

Industrie 
en KMO’s

Onderzoeks- 
instellingen en 
praktijkcentra

Land- en
tuinbouw

Studie- en 
adviesbureaus

Belangen-
organisaties

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Overzicht alle projectoproepen

OPROEP AFGESLOTEN

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021#samenwerking%20


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

GROENBLAUWE PARELS
Projectoproep

Trekker: Departement Omgeving

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-031

Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving

Voor welke projecten?

De subsidie is bedoeld voor projecten die als doelstelling 

hebben ontharding en groen-blauwe inrichting van de 

bebouwde omgeving te realiseren. Met groen-blauwe 

inrichting wordt gedoeld op waterpartijen, planten, struiken 

en bomen met aandacht voor biodiversiteit, inheemse of 

streekeigen en bestuiversvriendelijke beplanting en een 

doordachte aanpak voor het beheer ervan. 

Terreinen die in aanmerking komen zijn: 

 — terreinen van onderwijsinstellingen 

 — terreinen van jeugdbewegingen 

 — bedrijventerreinen 

 — terreinen van zorginstellingen 

 — sportterreinen

 — terreinen in woonwijken en buurten 

Verenigingen
Lokale en 

 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Doelgroepen:

Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Overzicht alle projectoproepen

ParticulierenIndustrie 
en KMO’s

Website groenblauwe parels

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot vzw’s, 

intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden 

en POM’s die de doelstelling willen realiseren.

Samenwerkingsverbanden met één of meer partners 

worden aangemoedigd. Er hoeft daarvoor geen formele 

structuur te worden opgezet.

OPROEP AFGESLOTEN

https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-groenblauwe-parels


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

LOKALE GEBIEDSDEALS DROOGTE
Projectoproep

Trekker: Departement Omgeving 

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-024
Groenblauwe infrastructuur in de open ruimte

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zijn complexere lokale 

realisaties die het watersysteem versterken en oplossingen aanreiken 

voor de droogteproblematiek in gebieden waar vandaag Vlaamse 

ruimtelijke processen in uitvoering zijn.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op samenwerkingsverbanden die 

vandaag reeds bestaan als procescoalitie. De geselecteerde 

procescoalities dienen samen met de operationele actoren op het 

terrein hun Lokale Gebiedsdeals Droogte verder uit te werken tot een 

actieprogramma met deelprojecten. 

Volgende initiatiefnemers komen in aanmerking voor subsidie 

voor de uitvoering van een deelproject van een Lokale Gebiedsdeal 

droogte: lokale overheden, verenigingen, intercommunales, private 

organisaties, particulieren.

Overzicht alle projectoproepen

Particulieren

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan
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Verenigingen
Website Lokale Gebiedsdeals Droogte

OPROEP AFGESLOTEN

https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-gebiedsdeals-droogte


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

BLUE DEAL VLAGGENSCHIP 
DUINENCOMPLEX

Projectoproep

Trekker: Departement Omgeving 

Timing Oproep: 

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen versterken de 

watergerelateerde functies van de duinen op korte termijn,  

zodat ze hun steentje kunnen bijdragen aan droogtebestrijding.

Voorbeelden hiervan zijn bijkomende infiltratie, hergebruik, 

ontharding, tegengaan van verzilting… Hierbij kan zowel 

worden ingezet op het oppervlaktewatersysteem als het 

grondwatersysteem.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op organisaties en instanties die actief 

zijn als eigenaar, beheerder of gebruiker van duinengebieden. Dit 

kunnen lokale overheden, private organisaties, polderbesturen of 

intercommunales zijn.

Website Vlaggenschip Duinencomplex

Industrie
en KMO’s

Lokale en 
 provinciale 
besturen/ 

intercommunales

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Overzicht alle projectoproepen

Particulieren
Onderzoeks- 

instellingen en 
praktijkcentra

Verenigingen

Land- en
tuinbouw

OPROEP AFGESLOTEN

MET STEUN VAN

NextGenerationEU

https://omgeving.vlaanderen.be/projectoproep-blue-deal-vlaggenschip-duinencomplex 


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

OPROEP LOPENDE

NextGenerationEU

WATERSCANS VOOR BEDRIJVEN
Projectoproep

Trekker: VLAIO - Agentschap Innoveren & Ondernemen 

Timing Oproep: 

Onderdeel van Vlaamse Veerkracht: VV-027
Blue Deal - Econcomie

Voor welke projecten?

De waterscan brengt het watergebruik van een onderneming 

in kaart. Op basis daarvan geeft de scan concrete suggesties 

om water te besparen bijvoorbeeld via waterbesparende 

toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of 

waterhergebruik. Voor het opmaken van een waterscan gaat 

een deskundige van een geselecteerd studiebureau langs bij de 

onderneming. Een drietal weken later ontvangt de onderneming 

het rapport.

Voor wie?

Alle kmo’s die wettelijk niet verplicht zijn om een waterscan te  

laten uitvoeren en jaarlijks minstens 500 m3 water verbruiken 

op vestigingsniveau, kunnen aanspraak maken op een gratis 

eerstelijns waterscan, of op een uitgebreide waterscan met 

beperkte financiële bijdrage van de onderneming.

Overzicht alle projectoproepen

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Industrie 
en KMO’s

Website Waterscans voor Bedrijven

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/gratis-waterscan-helpt-jouw-kmo-om-water-te-besparen


MEER INFO

Surf naar de website voor meer info 
over de projectoproep

MET STEUN VAN

OPROEP LOPENDE

CIRCULAIR WATER
Projectoproep

Trekker: VMM — Vlaamse Milieumaatschappij

Timing Oproep: 
 
Deze oproep kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de 
structurele verankering van de Blue Deal

Voor welke projecten?

De projecten die in aanmerking komen zetten in op 

de uitwisseling van alternatieve waterstromen, het 

hergebruik van afvalwater van bedrijven of van openbare 

waterzuiveringsinstallaties en op de ontwikkeling van innovatieve 

technieken om waterbronnen te beschermen en aan te vullen. 

Door in te zetten op verminderd waterverbruik en meer circulair 

watergebruik wordt Vlaanderen meer veerkrachtig gedurende 

langere perioden van droogte. Deze oproep stimuleert zowel 

innovatieve projecten als bestaande concepten met de bedoeling 

om die breder uit te rollen of verder te verfijnen.

Voor wie?

De projectoproep richt zich op samenwerkingsverbanden tussen 

minstens 2 organisaties/partijen. Een partner moet binnen het 

gezamenlijk project water ter beschikking stellen, water afnemen, 

een alternatieve grondstof uit effluent produceren en/of zorgen 

voor aanvulling van de primaire waterbronnen zoals grondwater. 

Initiatiefnemers worden aangemoedigd om zich te laten bijstaan 

door 1 of meer kennispartijen die mee willen nadenken over 

oplossingen rond circulair watergebruik en verworven kennis 

willen delen.Overzicht alle projectoproepen

Doelgroepen:
Klik op de doelgroep om terug naar 
het overzicht te gaan

Website Projectoproep Circulair Water
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https://www.vmm.be/water/projecten/circulair-water

