Recreatie Excellentie Programma (REX)
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Excelleer met uw vakantiepark naar de
(inter)nationale top!

Is het uw ambitie om met uw park op te klimmen naar de
absolute top van (inter)nationale vakantieparken? Meld u
zich dan aan voor het REX-programma (Recreatie Excellentie Programma) van Vitale Vakantieparken Drenthe.
Wij zijn op zoek naar gedreven ondernemers om samen de
kopgroep excellente vakantieparken in onze provincie te vergroten. Heeft u de potentie uw park verder te ontwikkelen zodat
uw park een (inter)nationale toppark wordt binnen uw eigen
segment? Dan kunt u in aanmerking komen voor deelname
aan het REX-programma. Dat houdt in dat u een financiële
bijdrage kunt ontvangen voor innovatieve en duurzame investeringen op uw park. Op onze site leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen. Start u met
een vakantiepark, of neemt u een vakantiepark over? Ook dan
kunt u meedoen. Meer informatie vindt u hierover op onze site
www.vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe zet verschillende
instrumenten in om de recreatiesector een kwaliteitsimpuls te
geven. Dit deden we vóór de coronacrisis en dit blijven we doen.
Naast ondersteuning voor parken die transformeren naar een
andere bestemming, hebben we ook instrumenten ontwikkeld voor
het hogere segment. Het REX-programma is daar één van. Door de
kopgroep te vergroten en te verstevigen, zetten we de verblijfsrecreatiesector binnen de provincie Drenthe in beweging en creëren we
binnen ieder segment een kwalitatief mooi verblijfsaanbod voor de
Drentse toeristen.

Wat moet u doen?

Ga naar onze website www.vitalevakantieparkendrenthe.nl.
Daar vindt u alle informatie over het REX-programma:
van aanmelding tot goedkeuring. Ook staan de voorwaarden
voor deelname duidelijk omschreven. Denkt u in aanmerking
te komen voor deelname, vul dan het aanmeldformulier op de
website in. Binnen acht weken neemt Tonique Hollander,
Ondernemersadviseur Taskforce Vitale Vakantieparken
Drenthe, contact met u op om uw aanmelding te bevestigen.

Parkprojectplan

Is uw aanmelding positief ontvangen, dan verwachten wij van
u een solide parkprojectplan. Een plan waarin u gedetailleerd
aangeeft hoe u uw park wilt laten excelleren. Met concrete
voorstellen en een duidelijke financiële onderbouwing.
U kunt bij de ontwikkeling van uw plan gebruik maken van de
expertise van de Taskforce. Omdat Drenthe veel waarde hecht
aan Kwaliteitsverbetering, Duurzaamheid en Innovatie, dienen
al deze elementen in uw plan aanwezig te zijn. Bovendien moet
uw plan passen binnen het Drents Ontwikkelperspectief en
binnen het beleid van uw gemeente. Kijk op onze site voor
meer informatie.

Financiële bijdrage

Na een positieve beoordeling van uw parkprojectplan door
de gemeente en de Taskforce komt u in aanmerking voor een
financiële bijdrage. Die wordt verstrekt voor kosten die betrekking hebben op fysieke investeringen en op advies en expertise
van derden ter ondersteuning van de uitvoering. Hierbij kunt u
denken aan projectbegeleiding of bijvoorbeeld het inhuren van
een landschapsarchitect.*
OMVANG FINANCIËLE BIJDRAGE
De totale bijdrage voor een vakantiepark bedraagt maximaal
€ 100.000,- per vakantiepark.
Voor advieskosten geldt een bijdrage van 50% van de kosten met
een maximum van € 10.000,-.
Voor fysieke investeringen geldt een maximum bijdrage van
1/3 van de investering met een maximum van € 100.000,- Dit
betekent dat u zelf 2/3 van de kosten voor fysieke investeringen
voor uw rekening neemt.
*Nb. Er wordt geen financiële bijdrage gegeven aan de exploitatie,
zoals onderhoudswerkzaamheden aan infrastructuur, gebouwen
en technische installaties.

STAPPENPLAN FINANCIËLE BIJDRAGE
In het kort: om in aanmerking te komen voor de financiële
bijdrage doorloopt u drie fasen:
1) Aanmelding via het aanvraagformulier op
www.vitalevakantieparkendrenthe.nl.
2) Indien uw aanmelding door de gemeente en de Taskforce
Vitale Vakantieparken Drenthe wordt aanvaard, stelt u
een parkprojectplan op. Dit stemt u af met uw gemeente en
met de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe.
3) Na goedkeuring van uw parkprojectplan, dient u een
aanvraag in voor een financiële bijdrage.

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Schematisch:
Aanmelding
Advies Taskforce en besluit betreffende gemeente

Opstellen parkprojectplan
Beoordeling door Taskforce en gemeente

Indienen subsidieaanvraag, inclusief afhandeling
door de Provincie.

* Na aanmelding ontvangt u bericht van de Taskforce. De mogelijkheid voor
aanmelding voor fase 1 loopt tot 1 jaar na de start van het REX-programma.
De looptijd van het REX-programma bedraagt 1 jaar.

MEER INFORMATIE
Kijk op onze website
www.vitalevakantieparkendrenthe.nl
voor meer informatie over het programma en
over de voorwaarden.

We kijken uit naar uw aanmelding!

