Project Sociaal Economisch Plan (SEP) pelsdierhouderij
Subsidieregeling
‘Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting voor de pelsdierhouderij’
datum aanvraag 19-12-2019
Artikel 1. Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door pelsdierenhouders voor:
1. Pelsdierenhouder, partner en meewerkende gezinsleden. Onder pelsdierenhouder
wordt verstaan zij die bij ingang van de Wet verbod pelsdierhouderij op 15 januari
2013 tot deze categorie behoorden, dus toen pelsdieren hielden.
2. Bedrijfsleiders, personeel niet zijnde partner of meewerkende gezinsleden werkzaam
geweest of nu nog werkzaam op het bedrijf.
3. In het algemeen geldt de voorwaarde dat zij dit traject ingaan vanuit de achtergrond
dat zij op zoek zijn naar ander werk/onderneming/activiteit i.v.m. beëindiging van de
nertsenhouderij.
Artikel 2. Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
1. de kosten van beroepsopleidingen en de verwerving van vaardigheden, d.m.v.
opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, coaching en voorlichtingsactiviteiten.
2. kosten voor de ontwikkeling van nieuwe kennis.
3. kosten voor cursussen of stages die deel uitmaken van normale programma's of
leergangen van het reguliere onderwijs.
4. kosten voor oriëntatie van de deelnemers op een nieuwe toekomstige baan of
onderneming/activiteit
Artikel 3. Subsidievorm
De subsidie o.b.v. de punten uit artikel 2 wordt niet toegekend in de vorm van rechtstreekse
betalingen aan de begunstigde maar wordt betaald aan de aanbieder van de activiteiten
inzake kennisoverdracht en voorlichting.
Artikel 4. Subsidie voorwaarden
De subsidieverleningsaanvraag en goedkeuring dient altijd voorafgaand aan de activiteit
plaats te vinden.
Artikel 5. Subsidievereisten
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:
Het project/de projecten is/zijn gericht op oriëntatie, ondersteuning, het verkrijgen van kennis
en vaardigheden ter verbetering van de mogelijkheden voor ombouw van het bedrijf, de
positie op de arbeidsmarkt of afbouw van het bedrijf. Dit kan in meerdere etappes. Hiertoe
dient een door de NFE vastgesteld formulier (zie bijlage) ingevuld te worden waarop de
aanvrager onder meer vermeldt de NAW-gegevens, de gevraagde opleiding, kosten van de
opleiding, verwachte tijdsinzet en zijn motivatie voor de opleiding.
Artikel 6. Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk, adequaat en doelmatig in relatie tot het doel van de subsidie komen
de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
1. Oriëntatiekosten incl. eigen uren voor besprekingen, bezoek beurzen, overleg,
onderzoek, vergaderingen bijwonen, naslagwerk e.d. (goed onderbouwen). Kosten
voor hulp en ondersteuning in het traject naar een nieuwe baan/onderneming middels
personal coach, business coach, psychologische ondersteuning etc. incl. eigen uren.
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2. Kosten voor opleidingen/cursussen/scholing, acties voor het verwerven van
vaardigheden, demonstratie activiteiten of voorlichtingsacties, studiereizen, groot
rijbewijs e.d. ter vergroting kansen op arbeidsmarkt of als ondernemer. Inclusief reisen verblijfskosten (ook in buitenland, mits doelmatig) en vergoeding voor tijd.
3. Kosten voor loopbaan oriëntatie
4. Kosten voor sollicitatiebegeleiding door een externe organisatie
5. Kosten in verband met de reis-, verblijfs- en dagvergoedingen van de deelnemers.
6. Kosten van NFE voor de organisatie t.b.v. dit project, incl. accountantsrapport, op
basis van marktconform tarief.
Artikel 7. Subsidiabele kosten voor de organisatie
Voor de kosten van de organisatie van deze regeling genoemd in artikel 6.6 kan NFE de
volgende kosten voor subsidie in aanmerking laten komen:
1. Personeelskosten van bij de uitvoering van het project betrokkenen, voor de uren die
aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt.
2. Kosten van procesbegeleiders en adviseurs (met naam en toenaam)
3. Materiaalkosten (geen laptops e.d.).
4. Huur van ruimten en gebruik van bijbehorende faciliteiten.
5. Kosten van drukwerk, mailings en de inrichting van evt. websites gekoppeld aan de
activiteit.
Artikel 8. Vereisten subsidie aanvraag
Subsidie aanvragen kunnen gedurende de gehele overgangsperiode van de Wet verbod
pelsdierhouderij aangevraagd worden tot een maximale vergoeding voor de eerste locatie
per onderneming, een maximale vergoeding per persoon en voor ondernemingen met
meerdere locaties geldt ook een maximum vergoeding per extra locatie van de onderneming.
De aanvraag geschied door degene die bij ingang van de wet op 15 januari 2013 de ‘Melding
pelsdierhouderij’ gedaan heeft bij RVO, of een eventuele koper/opvolger naderhand. De
aanvraag geschiedt, voor aanvang van het subsidiabele project, op naam van de
pelsdierenhouder. De aanvraag dient gekoppeld te zijn aan een persoon en locatie en kan
pas starten zodra hiervoor goedkeuring verleend is.
De aanvraag voor subsidieverlening kan ingediend worden tot en met 31-12-2023.
Subsidiabele activiteiten kunnen worden verricht tot en met 31-12-2024.
Artikel 9. Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt:
1. Voor opleidingen, trainingen, cursussen, workshops en coaching e.d. 100% van de
gemaakte kosten.
2. Vergoeding voor eigen tijd van de deelnemers vindt plaats per dagdeel of gedeelte
daarvan. Tot 5 uur is een dagdeel, per dag maximaal 2 dagdelen. De vergoeding per
dagdeel is € 220,-.
3. Voor evt. reis- en verblijfskosten 100% van de gemaakte OV-kosten of € 0,33 per km
Voor de onder artikel 9 onderdelen 1 t/m 3 gemaakte kosten geldt een maximum per eerste
locatie van een onderneming, een maximum per persoon en een maximum per evt. extra
locatie van de onderneming.
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Artikel 10. Subsidieplafond
Het subsidieplafond is maximaal €35.000,- voor de eerste locatie van een onderneming én
maximaal €20.000,- per persoon. Voor ondernemingen met meerdere locaties geldt een
maximum van € 10.000,- per extra locatie.
Bedrijven die op het formulier Melding Pelsdierhouderij meerdere locaties hebben
opgegeven mogen het budget van de afzonderlijke locaties bij elkaar optellen. De aanvragen
mogen allemaal op de hoofdvestiging plaatsvinden (hoeven niet naar locatie gesplitst te
worden). Het maximum per persoon (€20.000,-), is onafhankelijk van het feit of deze op de
hoofdlocatie of nevenvestiging werkzaam is.
Voor aanvraag van de subsidie telt de registratie van de locaties en ondernemingen zoals
opgegeven bij RVO in januari/februari 2013 middels het formulier Melding Pelsdierhouderij.
Artikel 11. Prestatieverantwoording
De subsidie ontvanger toont aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie verleend is, zijn
verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een
activiteitenverslag.
Voor gevolgde cursussen, opleidingen e.d. dient een diploma/certificaat/getuigschrift of
bewijs van deelname overlegd te worden.
Voor declaratie van uren dient op een door NFE vastgesteld formulier (bijlage) een overzicht
van het programma, cursusdagen, uitnodiging o.i.d. overlegd te worden i.v.m. vergoeding
van eigen uren.
Artikel 12. Voorwaarden aan degenen die cursussen, opleidingen aanbieden
De organisaties die kennisoverdrachts- en voorlichtingsdiensten aanbieden moeten over
hiertoe gekwalificeerd en opgeleid personeel beschikken.
Artikel 13. In werking treding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020
Nederasselt,
30 september 2020
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