
LEADER: subsidie voor leefbaarheid en economie 

vrijdag 15 september 2017

Van 15 september tot en met 16 oktober is het weer mogelijk om een 

aanvraag te doen voor een LEADER-subsidie. LEADER is een Europese 

subsidie die ingezet wordt voor de leefbaarheid en economie in 

Zuidoost-Drenthe. Hebt u een vernieuwend en onderscheidend plan 

voor een bruisend platteland? En kost uitvoering daarvan € 75.000,- of 

meer? Dan helpt LEADER u graag op weg. Voor meer informatie kunt u terecht bij de LEADER Actiegroep van Zuidoost-Drenthe 

(LAG) op www.leaderzuidoostdrenthe.nl of via e-mail naar leaderzuidoost@drenthe.nl. U kunt ook de gemeente mailen via 

leaderzuidoost@borger-odoorn.nl.

Bijeenkomst project OSIRIS op 27 september.

Op woensdagavond 27 september kunt u tijdens een bijeenkomst van LAG meer te weten komen over het project OSIRIS. 

Hiermee wil LAG ondernemerschap op het gebied van ambachten, gildes en maakindustrie stimuleren. Deze sector is in Zuidoost-

Drenthe sterk in beweging. Een van de belangrijkste doelen is het creëren van werk(plekken). De afgelopen tijd heeft een brede 

groep van ondernemers,  LAG-leden, gemeenten en andere organisaties nagedacht over kansen voor samenwerking en projecten. 

Op 27 september praten we hier over verder. Wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan aan via leaderzuidoost@drenthe.nl. U 

ontvangt dan details over de tijd en locatie.
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