Kmo‐portefeuille voor ondernemers
Steun voor opleiding en advies.
Kmo‐portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies?
De kmo‐portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt
voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn
dat opleidingen en trainingen voor uw personeel om bijvoorbeeld het gebruik van uw
bedrijfssoftware te optimaliseren of adviesopdrachten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de kmo‐portefeuille.
De kmo‐portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo's van
de Vlaamse Overheid. Dat maakt verbeteringen aan deze subsidie uiteraard des te nuttiger.
Daarom lanceerde Agentschap Innoveren & Ondernemen op 1 april 2016 de vernieuwde
kmo‐portefeuille.

De drie belangrijkste verbeteringen even op een rijtje: 1. Eén enkel subsidiebedrag en ‐
percentage dat een kmo in functie van eigen noden kan inzetten voor opleiding en/of advies;
2. Een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf; 3. Een eenvoudige
subsidieaanvraag en ‐toekenning via een vernieuwde website.

Opleiding en/of advies? Kies zelf!
Als kmo kiest u volledig vrij waarvoor u de kmo‐portefeuille gebruikt, voor advies en/of
opleiding. Daarvoor krijgt men één totaalbedrag ter beschikking. Advies is advies: de vroegere
aparte adviespijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen,
net als de bijhorende afzonderlijke steunplafonds en ‐percentages van de kmo‐portefeuille,
worden mee onder advies opgenomen. Binnen het maximale subsidiebedrag bepaalt de kmo
vanaf nu zelf welk type advies hij best kan gebruiken.

Wie komt in aanmerking?
De kmo‐portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote
ondernemingen met een aanvaardbare rechtsvorm, vestiging in het Vlaamse Gewest, op
voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

Minder dan 50

Minder dan 250

‐ jaaromzet

maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen

‐ balanstotaal

maximum €10 miljoen

maximum €43 miljoen

Beantwoorden aan het

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van

zelfstandigheidscriterium

de steunvragende onderneming met deze van de

ofwel

participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en
verbonden (vanaf meer dan 50% participatie)
ondernemingen (zie ook www.vlaio.be/artikel/europese‐
kmo‐definitie).

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun
aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen via
http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/bijlage‐mb‐kmo‐portefeuille‐
30032016.pdf.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo‐portefeuille.

U kan de subsidie enkel aanvragen voor 'werkenden in uw bedrijf' in uw vestiging in het
Vlaams Gewest.

Subsidie volgens bedrijfsgrootte
In de vernieuwde kmo‐portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de
onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van
10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen
jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo‐portefeuille krijgen, met een steunpercentage van
30%.

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

ondernemingen

Extra toelichting:


Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum €100 te bedragen;



Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum €500 te bedragen;



Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te
werken;



Welke kosten:
o Opleidings‐ of advieskost;
o Catering bij opleiding tot €25 per persoon per dag;
o Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;
o Verplaatsingskosten docent.



BTW wordt niet gesubsidieerd.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis‐regelgeving. Hierdoor mag de de‐minimissteun aan
bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/artikel/wettelijk‐kader‐
8 (Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo‐groeitrajecten).

Subsidies aanvragen
Hoe verloopt het?
Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst
registreren. Zie http://www.vlaio.be/artikel/registratie‐van‐een‐onderneming‐0

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten
met uw dienstverlener of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven
voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de
prestaties zijn ingediend.

De gebruikershandleiding van de kmo‐portefeuille (zie verder) helpt u om vlot een
subsidieaanvraag in te dienen. Hieronder vindt u een overzicht:

Veelgestelde vragen: http://www.vlaio.be/artikel/subsidies‐aanvragen‐en‐ontvangen#2

Subsidies stopzetten en terugbetaling
U zet uw subsidie‐aanvraag stop wanneer u wilt. Dat doet u via de website.
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