
Het Leisurefonds

HELPT 
STERKE IDEEËN 
VOORUIT



SAMEN
VERSTERKEN
WE LIMBURG
De Limburgse vrijetijdseconomie is een 
economisch speerpunt en is goed voor 
10 % van de Limburgse werkgelegenheid. 
De voorbije vijf jaar was de sector één van 
de grootste jobcreators van onze provincie. 
Ook al is de sector zwaar getroff en door de 
coronacrisis, er is echter nog veel potentieel 
op het vlak van ondernemerschap en jobs.

Corona heeft immers geleid tot een versnelde 
transitie van de toeristische markt. 
Nieuwe tendensen en marktvragen maar 
ook nieuwe consumentenverwachtingen 
zijn ontstaan. Dit biedt kansen. 
Kansen op versterkt ondernemerschap, 
hogere bezettingscijfers, grotere omzet,…

Maar dan moeten ondernemers en overheid 
samen ambitie tonen, selectief excelleren en 
de nieuwe kansen op de toeristische markt 
met beide handen vastpakken. 

Met een uitgebreid ondernemersprogramma 
van 20 miljoen euro zorgen de provincie 
Limburg en Toerisme Limburg alvast 
voor begeleiding, coaching, inspiratie en 
ondersteuning. Op deze manier maken we 
onze ondernemers weerbaarder voor de 
toekomst. 

Met het recent opgerichte Leisurefonds 
hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt voor 
innovatie in de Limburgse vrijetijdseconomie. 
Deze middelen zijn een impuls om door 
sectorale en cross-sectorale samenwerking 
de toeristische beleving voor Limburgers en 
gasten op een hoger niveau te tillen. 

Als ondernemers en overheid de krachten 
bundelen, kunnen we binnenkort dubbel zo 
hard genieten van Limburg en van elkaar.

Veel succes,

Igor Philtjens

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME
VOORZITTER TOERISME LIMBURG
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• Professionaliseringstrajecten  
voor logies en fietscafés

 Met coaching en inspiratiesessies worden 
 nieuwe groeikansen in een groeiplan  

geformuleerd. Reeds 140 logiesuitbaters  
volgden het traject.

• Vouchers voor de uitvoering  
van groeiplan

 Via het provinciaal vouchersysteem wordt 
er aan uitbaters die hun onderneming 
na het professionaliseringstraject willen 
versterken ondersteuning gegeven voor de 
uitvoering van bedrijfsgerichte acties.

• Investeringssubsidies
 Met dit investeringsfonds geven we  

de Limburgse logies impulsen om te  
blijven investeren en te innoveren op  
het vlak beleving.

• Leisurefonds
 Fonds om Limburgse ondernemers te  

stimuleren om op een innovatieve manier  
Limburgse toeristische troeven te verbinden  
en zo nieuwe producten te ontwikkelen. 

 Dit door sectorale en cross-sectorale 
 samenwerking of door digitale 

transformatie.

ONDERNEMERSPROGRAMMA
20 miljoen euro voor versterking van het toeristisch ondernemerschap



ZET DE TOON  
MET JOUW IDEE  
OF PROJECT 
Sta je te popelen om Limburg te veroveren 
met een ingenieus concept? Dan is het 
provinciaal Leisurefonds je ideale kickstart. 
Via het fonds investeert de provincie Limburg 
jaarlijks 750.000 euro in ideeën en projecten 
om het innovatieve ondernemerschap in de 
Limburgse vrijetijdseconomie te ondersteunen.

Van eerste idee tot en met kant-en-klaar 
product of dienst: het Leisurefonds geeft je 
alle kansen om je idee om te vormen tot 
een succesvol project. 



TOT 15.000 EURO 
VOOR JOUW IDEE.
TOT 110.000 EURO 
VOOR DE 
UITVOERING ERVAN.
Heb jij een creatief idee dat de vrijetijds-
economie in Limburg kan versterken? 
Denk je aan out of the box producten? 

Via het provinciaal Leisurefonds geven 
Provincie Limburg en Toerisme Limburg 
jou de nodige middelen. 

In een eerste fase deel je jouw idee met ons. 
Zien de jury en de deputatie er meerwaarde 
in voor de vrijetijdseconomie? Dan krijg je 
een subsidie tot maximaal 15.000 euro. 

Na goedkeuring van je afgewerkte 
businessplan en een tweede goedkeuring 
door de jury ga je  ‘all the way’. 
In deze tweede fase lanceer jij je idee in 
de praktijk. Hiervoor heeft het Leisurefonds 
tot maximaal 110.000 euro over. 

Hoe je jouw aanvraag moet indienen? 
Lees zeker verder.



FASE 1 
DENK OUT OF THE BOX
Zit je al even te broeden op een idee 
dat het toeristisch ondernemerschap 
in Limburg een boost kan geven? 
Of op een product of dienst waarvoor 
toeristen graag een omweg naar onze 
provincie maken?

Het Leisurefonds helpt jou om je 
idee te vertalen naar een concreet 
businessplan. Van dromen naar doen. 
Op naar de toekomst! 

Voor wie?
Om je aanvraag in te dienen moet je een 
privaatrechtelijke organisatie zijn met 
maatschappelijke zetel of een bewezen 
exploitatie in Limburg. Je hoeft dus niet 
per se actief te zijn in de toeristische of 
recreatieve sector.

Wat krijg je? 
De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro.

2 kansen per jaar: 
Elk jaar zijn er twee momenten 
om je idee voor te leggen:
vóór 30 maart of vóór 30 september. 
Vul het aanvraagformulier in, vergeet niet 
om bij je aanvraag ook een offerte voor 
de opmaak van een businessplan in te 
dienen en bezorg je aanvraag bij de cel 
Vrijetijdseconomie (zie verder).

Scoren bij onze jury?  
Ga dan zeker na:
✔︎ Of je idee aansluit bij de actuele en 

toeristische tendensen.
✔︎ Op welke manier het bijdraagt tot de 

toeristische 
 positionering van Limburg.
✔︎ Hoe het de vrijetijdseconomie in Limburg  

kan stimuleren.



FASE 2 
BOOST JE BUSINESS
Je businessplan is gemaakt. Hoog tijd 
nu om een versnelling hoger te schakelen 
en je businessplan naar de praktijk te 
vertalen. Dat doe je in samenwerking 
met een partner. 

Voor wie?
Voor deze projectaanvraag bundel je de 
krachten met een ander 
bedrijf of organisatie. Zeker één van 
jullie is actief in de toeristische sector 
(inclusief horeca). Het is belangrijk dat 
jullie je samenwerking vastleggen in een 
ondertekende overeenkomst.

Wat krijg je? 
De subsidie bedraagt 
maximaal 110.000 euro.

Praktisch:  
De aanvraag voor de uitvoering van je 
businessplan (fase 2) kun je indienen tot 
maximaal 6 maanden na indiening van jouw 
aanvraag eerste fase. Dus uiterlijk 30 maart 
of 30 september. Wat doe je?
• Vul het aanvraagformulier in. Dat vind je op 

www.toerismewerkt.be/leisurefonds.
• Bezorg het ons samen met je 

business- en projectplan en je 
samenwerkingsovereenkomst.

Onze jury overtuigen in fase 2? 
Dat doe je in 4 stappen:
1.  Licht de samenwerking met je partner(s) 

goed toe.
2.  Omschrijf duidelijk hoe je het businessplan 

hebt vertaald naar een projectplan.
3.  Toon aan dat je plan financieel haalbaar is.
4.  Dien een efficiënt plan van aanpak in. 



Wij kijken er alvast naar uit om snel van je te horen! 
Twijfel je nog of je idee of project in aanmerking komt 
voor ondersteuning van het Leisurefonds? 
Leg het gerust op voorhand even voor aan de cel Vrijetijdseconomie 
van de provincie Limburg. We zijn één en al oor.

Meer info over het Leisurefonds staat op www.toerismewerkt.be. 
Hier vind je ook de volledige richtlijnen en aanvraagformulieren. 

Graag een aanvraagformulier in je (digitale) brievenbus? 
Vraag het aan via de cel Vrijetijdseconomie, 
op het telefoonnummer 011 23 74 15 
of via e-mail toerisme@limburg.be. 

ZIN GEKREGEN OM TE KNALLEN?

Verantwoordelijke uitgever: Bruno Bamps, directeur directie Ondernemen, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt


