FACTSHEET

VLAIO HELPT ONDERNEMERS GROEIEN
Samen met de partners uit ons netwerk

VLAIO in een oogopslag (cijfers 2018)
-

368 personeelsleden
220 partners

-

Directe steun aan bedrijven (2018)
•
Innovatiesteun
€ 199 mln -> 473 projecten
•
Economische steun
€ 79 mln -> 817 projecten
€ 61 mln -> 151.000 projecten

Steeds meer ondernemers vinden in 2018 hun weg
naar onze informatie, inspiratie en ondersteuning.
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FACTSHEET
Samen met een uitgebreid netwerk van partners
hebben we sle chts één doel voor ogen: een
vruchtbaar ondernemersklimaat creëren.
Kmo-portefeuille
Deze laagdrempelige en interactieve subsidie is gericht op
kmo’s. Zij kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen
wanneer ze diensten aankopen die de kwaliteit van hun
onderneming verbeteren. Denk hierbij aan opleidingen of
adviesdiensten (zoals het opstellen van een communicatieplan) bij een geregistreerde dienstverlener. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk bedrijven.
Daarom is de aanvraagprocedure eenvoudig online af te
handelen.

Kmo-groeisubsidie
Kmo’s die een strategische groeisprong willen realiseren,
kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het
verwerven van de kennis die nodig is om te groeien. Groeien
kan op verschillende manieren, namelijk door transformatie,
innovatie of internationalisering. Hoe de ondernemer die
kennis precies in huis haalt, is vrij te kiezen: ofwel door samen
te werken met een strategisch consultant, ofwel door iemand
aan te werven. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten
Innovatie is de motor van elke business. Daarom kent VLAIO
subsidies toe aan bedrijven die individueel of in samenwerkingsverband projecten uitvoeren waarbij een vernieuwend
idee de basis kan vormen voor een succesvolle business. Als
er voor de realisatie uitdagende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden of als er nieuwe
kennis nodig is, dan geeft ons agentschap het nodige advies
en een financieel duwtje in de rug.

OPLEIDINGEN

KMO-PORTEFEUILLE & STRATEGISCHE
TRANSFORMATIESTEUN

ADVIES

Ecologiepremie
Ondernemers die milieuvriendelijke of energiezuinige inves
teringen doen, kunnen rekenen op financiële steun. Ook
hier is laagdrempeligheid belangrijk. Via een online steunaanvraag kan de onderneming een gestandaardiseerde
milieutechnologie kiezen uit de limitatieve technologieënlijst.
Onder bepaalde voorwaarden neemt de Vlaamse overheid
een gedeelte van de extra kosten die zo’n vooruitstrevende
investering meebrengt voor haar rekening.

Strategische ecologiesteun

KMO-PORTEFEUILLE &
KMO-GROEISUBSIDIE

INVESTERINGEN

ECOLOGIEPREMIE & STRATEGISCHE
ECOLOGIESTEUN &
STRATEGISCHE INFORMATIESTEUN

Grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen
die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de
limitatieve technologieënlijst van de ‘klassieke’ ecologiepremie, kunnen onder voorwaarden recht geven op strategische ecologiesteun. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor
kmo’s en grote ondernemingen die minstens 3 miljoen euro
investeren.

ONDERZOEK &
ONTWIKKELING

Strategische transformatiesteun

ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Deze financiële maatregel wil grote investerings- en opleidingsprojecten steunen die een transformatie beogen zowel
van de onderneming als van de Vlaamse economie. Het
innovatiegehalte, de mate van internationalisering en de
duurzaamheid van het project zijn belangrijke factoren om
de concrete impact van de transformatie te beoordelen.
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Meer over de strategische
transformatiesteun
Voor wie?
De strategische transformatiesteun is er voor kmo’s en grote
ondernemingen die individueel of gezamenlijk een strategisch transformatieproject willen realiseren.

Bedrag
De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van bijkomende tewerkstelling.

Waarvoor?
Investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het
doorvoeren van het transformatieproject

De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20%
voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per
aanvragende onderneming.

Bedrag
Basissteun van 8% voor investeringen en 20% voor
opleidingen

De bonussteun kan maximaal 25% bedragen van de basissteun, dit is maximaal 2% extra steun voor investeringen en
maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan
hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan
het transformatieproject.

Met welk doel?
Het steunen van investerings- en opleidingsprojecten die
in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het
economische weefsel in Vlaanderen.
Meer specifiek gaat het om:
•
investeringen in strategische clusters en lead plants in
Vlaanderen;
•
investeringen in de internationale doorgroei van
innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen;
•
investeringen die een transformatie mogelijk maken
en de duurzame verankering realiseren van belangrijke
tewerkstelling in Vlaanderen.

Voorwaarden
•

•
•
•

Uitsluitend voor kmo’s en grote ondernemingen die
individueel of gezamenlijk een strategisch transformatieproject willen realiseren;
De hoofdactiviteit van de onderneming behoort tot de
in aanmerking komende sectoren;
De opleidingen en de investeringen zijn essentieel voor
het doorvoeren van het transformatieproject;
Over een periode van drie jaar zijn de in aanmerking
komende opleidingskosten en het in aanmerking
komend investeringsbedrag minstens gelijk aan de
instapdrempels;

Wanneer meerdere verbonden ondernemingen elk een
aparte aanvraag indienen voor deelprojecten die passen in
één globaal transformatieplan, dan zal de totale steun (=
basissteun + bonussteun) over de verschillende aanvragen
worden beperkt tot 1,250 miljoen euro.

