Subsidies aanvragen

Dankzij het behalen van het QFor certificaat wordt aan klanten van Training
& Coaching Square subsidies toegekend via:
 KMO Portefeuille (voor ondernemingen in Vlaanderen): mogelijkheid om
ieder jaar globaal € 2.500 te besparen op je opleidingen (50% subsidie)!
Opgelet: nieuwe regelgeving vanaf 01/04/2016! *
 Agentschap Ondernemen (voor ondernemingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest): mogelijkheid om ieder jaar globaal € 5.000 te
besparen op je opleidingen (50% subsidie)
* Nieuwe regelgeving KMO Portefeuille vanaf 01/04/2016:
In de toekomst zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde kmoportefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en de nieuwe kmo
groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.
Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen
krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote
ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het
steunpercentage bedraagt 30%.
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Vraag je subsidies aan nadat je ons je inschrijvingsformulier voor de opleiding hebt bezorgd. Je kan
tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding subsidies aanvragen. Houd er rekening mee dat je
bij een eerste aanvraag door een hele procedure moet, die tot 2 weken kan duren. Na deze termijn
kan je geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving.

Gebruik bij de aanvraag van de subsidies steeds de exacte omschrijving van de cursus + de exacte
cursusdata die je op je factuur vindt !

Subsidies aanvragen
Opgelet: alleen voor de netto kostprijs van de opleiding wordt een subsidie verkregen. Het BTW
bedrag van 21 % en het bedrag van de catering dien je zelf rechtstreeks te storten op ons
rekeningnummer: 979-6521350-45 The Coaching Square - Hongersveldstraat 8 - 1700 DILBEEK.
Subsidies voor opleidingen zijn er voor:
1. KMO's in Vlaanderen
2. KMO's in Brussel

1. KMO’s in Vlaanderen via KMO-portefeuille
a. Wat is KMO-portefeuille?
KMO-portefeuille is een laagdrempelige webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot
15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen,
innoveren en internationaliseren. Deze vereenvoudigde subsidiemaatregel is er sinds 01/01/2009.

b. Wie kan gebruik maken van de KMO-portefeuille?
 De ondernemingen die beantwoorden aan volgende voorwaarden:









Kleine of middelgrote onderneming
met minder dan 250 werknemers
met een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro
met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
met een aanvaardbare activiteit en juridische vorm
die voldoet aan de regelgeving van het Vlaamse Gewest
uit de privé-sector (< 25% overheidsparticipatie)
vrije beroepen

 KMO-portefeuille is niet toegankelijk voor:






grote ondernemingen
VZW’s
bedrijven uit het Brusselse Gewest (subsidie-aanvragen dienen te gebeuren via het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie verder)
bedrijven uit het Waalse Gewest
de overheid


 Wat houdt de aanvraag concreet in?
Deze subsidieaanvraag is vrij eenvoudig uit te voeren en gebeurt volledig via de website van het
agentschap ondernemen, www.kmo-portefeuille.be, aan de hand van je identiteitskaart of een token
dat je moet aanvragen. Je hoeft geen documenten toe te voegen.

Subsidies aanvragen

 Subsidie voor opleiding
Het gaat om het onderricht dat door de werkenden in de onderneming wordt gevolgd en dat uitsluitend of
hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de
onderneming. Wettelijk verplichte opleidingen komen nu ook in aanmerking. De opleidingen moeten
gegeven worden door een erkende dienstverlener, zoals The Coaching Square (dienstverlener nr.
DV.O104858 - dit nummer dien je te gebruiken bij je subsidieaanvraag).

 KMO-portefeuille: afhandeling steunaanvraag in 3 stappen
STAP 1: vraag uw steun aan na het ontvangen van de factuur
STAP 2: stort uw eigen aandeel in uw KMO-portefeuille
STAP 3: betaal de factuur vanuit uw KMO-portefeuille
Laat u bij uw subsidieaanvraag behelpen met onze powerpoint presentatie. Hierin vindt u alle benodigde
informatie.

 Meer info?
Je kan een kijkje nemen op www.kmo-portefeuille.be of bel gratis naar het nummer 1700 van het
Agentschap Ondernemen. Heb je nog vragen i.v.m. subsidies dan zal onze administratief assistente je
hier graag mee helpen. Je kan haar mailen via contact@coachingsquare.be .

2. KMO's in Brussel: via het subsidieportaal van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Vraag 50 % subsidies aan via het Brussels Agentschap voor Ondernemingen. Voor meer info en/of een
aanvraag, surf naar de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze subsidieaanvraag is iets complexer. Je aanvraag loopt via formulier dat je downloadt en samen
met een aantal officiële documenten van je onderneming én documenten van de dienstverlener (die wij u
bezorgen) moet opsturen, binnen de maand na de start van de opleiding. Maar toch altijd de moeite
waard uiteraard!

