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DE LOKALE ONTWIK KELINGS STRATEGIE

2. HEB JE EEN PROJECTIDEE WAAR 

ZUIDWEST TWENTE WAT AAN HEEFT? 
En woon of werk jij in de gemeente Twenterand, 

Hellendoorn, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Almelo, 

Borne, Hengelo, Haaksbergen, Enschede of Wierden? 

Neem dan contact op met de LEADER-coördinatoren. 

Er volgt een intakegesprek en je legt je idee voor 

aan de Lokale Actie Groep (LAG). Die schat in of het 

project kans maakt op een LEADER-bijdrage. De LAG 

denkt ook met je mee bij het uitwerken van je idee 

tot een plan. En brengt je eventueel in contact met 

andere partners in het netwerk.

3. ONS PLAN IS KLAAR, EN NU?
Is je idee uitgewerkt tot projectplan, dan kun je een aanvraag indienen voor 

een LEADER-bijdrage. De LAG beoordeelt jouw aanvraag op punten zoals 

innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor Zuidwest 

Twente, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst. In de 

periode 2015-2020 focust LEADER Zuidwest Twente op de doelstellingen 

Levendige gemeenschappen, Versterking bedrijvigheid, profilering van het 

gebied voor recreatie & toerisme en versteviging van de relatie landbouw-

voedsel-stad.

1. WAT IS LEADER ZUIDWEST TWENTE?
LEADER Zuidwest Twente is een netwerk van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden. Samen werken we aan

een levendig Zuidwest Twente. Ons netwerk is een broedplaats waar vernieuwende ideeën worden omgezet in goede

projecten. Deze projecten kunnen mede worden opgestart dankzij een eenmalige LEADER-bijdrage. Deze bijdrage komt

van Europese Unie, provincie, gemeenten en waterschappen. En is bedoeld voor de versterking van het platteland.

4. DOELSTELLINGEN

a. LEVENDIGE GEMEENSCHAPPEN
Levendige gemeenschappen gaat over 

initiatieven om het platteland leefbaar 

te houden, zodat bijvoorbeeld ouderen 

kunnen blijven meedoen en jongeren 

willen blijven wonen en werken op het 

platteland. Heb jij creatieve ideeën gericht 

op meedoen of gezond samen leven, dan 

horen wij dat graag.

b. VERSTERKEN BEDRIJVIGHEID
Versterken bedrijvigheid gaat over mensen, ondernemers en organisaties die de 

Twentse economie op het platteland een impuls willen geven. Bijvoorbeeld door 

het creëren van nieuwe bedrijven en  werkgelegenheid op bestaande locaties en 

door hergebruik van bedrijfsgebouwen.

c. PROFILEREN ZUIDWEST TWENTE ALS BOEIENDE OMGEVING
Sla jij met andere ondernemers de  handen ineen om Zuidwest Twente op de toeristische kaart te zetten? Dan past jouw 

project bij het thema Profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist. We willen bijvoorbeeld 

ondernemers stimuleren die samenwerken aan de vermarkting van onze regio of die nieuwe manieren bedenken om 

bestaande initiatieven met elkaar te verbinden.

d. RELATIE LANDBOUW-VOEDSEL-STAD
Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, 

voedsel en stad gaat over het vinden van manieren 

om de afzetmarkt voor streekproducten in de stad 

te vergroten. Zo blijven de ketens lokaal en wordt 

er gebruik gemaakt van de trends als puur, eerlijk 

en ambachtelijk. We komen graag in gesprek met 

ondernemers die willen samenwerken, kennis willen 

uitwisselen of die nieuwe ideeën hebben om ketens te 

verkorten en de nabijheid van de stad te benutten.

5. DIENT HET PLAN MEERDERE DOELEN?
Geeft jouw plan een impuls aan aan meer dan één 

doelstelling, dan heeft het bij ons een streepje voor. 

Want slimme verbindingen tussen sectoren zorgen voor 

draagvlak en innovatie!van de LEADER-bijdrage. 



CONTACT
Bel met de Leadercoördinatoren: 
Maarten Scherrenburg: 06 - 45 22 50 26
Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81

lag@leaderzuidwesttwente.nl
www.leaderzuidwesttwente.nl

      @LeaderZwTwente

      @LeaderZwTwente

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
plattelandl

6. DE BEOORDELING
Na de beoordeling van jouw aanvraag brengt de LAG advies uit aan de provincie.

Keurt de provincie je aanvraag goed, dan maken we afspraken over het verstrekken

van de LEADER-bijdrage. En jij kunt aan de slag met je project!
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Heb jij een projectidee?
Haak dan aan bij LEADER Zuidwest Twente! Neem

contact op of kom naar één van onze LEADER-cafés!


