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Domeinen
-

Opleidingen
Advies
Investeringen
Onderzoek en ontwikkeling

MEEST VOORKOMENDE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
-

KMO-Portefeuille - Een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van
opleidingen en adviezen
KMO-Groeisubsidie - Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van
advies of aanwerving van een strategisch medewerker
Ontwikkelingsproject - Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business
case die je bedrijf kan versterken
Onderzoeksproject - Subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten
…

Op regelmatige basis de subsidiedatabank raadplegen, want er durft al eens iets te veranderen of toegevoegd worden.

Voor Wie?
KMO of vrij beroep
Europese KMO-definitie:
-

<250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen
Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met <50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10
miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen

Zelfstandigheid

KMO-GROEISUBSIDIE

-

-

Sinds 01/01/2021 via 3 thematische oproepen per jaar
o Oproep 1 – 15/03 tot 30/04/2021
 Internationalisering en digitalisering
o Oproep 2 – 12/07 tot 31/08/2021
 Internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen
o Oproep 3 – 01/11 tot 31/12/2021
 Internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie
Één subsidie per onderneming per 36 maanden
Minimumdrempel van € 20.000 geldt per individueel advies

KMO-GROEISUBSIDIE

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmogroeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en
maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.
Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.
Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).
1. Online subsidieaanvraag indienen
2. De projectadviseur kan je contacteren voor een persoonlijke toelichting van de aanvraag
3. Bericht van beslissing via email
Documenten:
1. Trajectbeschrijving
2. Scorerooster
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificeren van het soort subsidie
Assistentie bij het opmaken van het indieningsdossier
Assistentie bij de verdediging van het dossier
Begeleiding van of tijdens het traject
Assistentie bij de rapportering
Implementatie van het business plan of de business case

Dank u

Q&A

Ha Phan
RD Oost- & West-Vlaanderen
ha.phan@cfocentre.com
0497 57 01 48
Dirk Verbruggen
RD Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant
Dirk.Verbruggen@cfocentre.com
0479 63 05 60

