Resultaatgebieden LTO Noord Fondsen

LTO Noord Fondsen zich op vijf resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden worden hieronder
genoemd. De hoogste prioriteit ligt hierbij in het bijzonder op de eerste drie resultaatgebieden, waarbij
een grote nadruk ligt op het eerste resultaatgebied, de ‘Versterking van de marktpositie’.
De belangrijkste invalshoeken hierbij zijn marktversterking, vernieuwing (innovaties), maatschappelijke
positie en profilering van de sector.
De resultaatgebieden staan hieronder weergegeven in volgorde van prioriteit:
1. Versterking marktpositie (eerste prioriteit):
 Toegevoegde waarde realiseren door bewerking, verwerking en/of vermarkten van producten
 Realiseren van een medebepalende en evenwichtige positie voor de producent in de keten
 Gericht op productontwikkeling en markt-/productcombinaties op basis van marktonderzoek
2. Duurzame ontwikkeling platteland in relatie tot de positie van de land- en tuinbouw (tweede
prioriteit):
 Land- en tuinbouw in combinatie met ‘omgevingsproductie’, in de vorm van natuur en
landschap en/of water
 Land- en tuinbouw in combinatie met ‘dienstverlening’, zoals recreatie en toerisme, educatie,
zorg en vermaak
3. Duurzame bedrijfsvoering (derde prioriteit):
 Certificeringbedrijfssystemen
 Reductie milieubelasting en veiligheidsrisico’s
 Gericht op dierenwelzijn
 Verantwoorden arbeidsomstandigheden voor werkenden op het bedrijf
 Maatschappelijke acceptatie van productiewijze
4. Versterking kennis en ondernemersvaardigheden (vierde prioriteit):
 Dit resultaatgebied heeft een lage prioriteit. Er kan worden nagegaan of er koppelingen
mogelijk zijn met andere fondsen en/of instanties.
5. Versterking sociaaleconomische positie ondernemer en bedrijf (vijfde prioriteit):
 Dit resultaatgebied heeft een lage prioriteit. Er kan worden nagegaan of er koppelingen
mogelijk zijn met andere fondsen en/of instanties.

Verdere afwegingen bij een beoordeling van de aanvraag kunnen betrekking hebben op:
Samenwerking in de primaire sector, ondernemerschap, bovenlokale uitstraling, sturing vanuit de
vraagzijde, continuïteit, vernieuwend karakter, mogelijkheden van revolving fund en stimulering
cofinanciering.
Voor het goed functioneren van de LTO Noord Fondsen is het van belang dat de visie en missie en de
daarop gebaseerde doelstellingen van LTO Noord tevens als uitgangspunt kunnen gelden bij de
beoordeling van aanvragen.

