Kmo-‐portefeuille	
  –	
  procedure	
  
Hoe dient u een subsidieaanvraag in?

Factuur comma
Zorg dat het bedrijf van
inschrijving hetzelfde is als
het bedrijf dat de aanvraag
indient.

Goedkeuring
door comma
Dit gebeurt binnen de 14
kalenderdagen.

Ontvangst mail
van Sodexo waarin
factuurbedrag en
betalingstermijn vermeld
wordt. Uw project is nu
definitief goedgekeurd.
U dient 50% van uw factuur
te storten in de kmoportefeuille.

Aanvraag indienen
www.kmo-portefeuille.be
Opgele t: doe dit ten laatste 14 dagen na de
factuurdatum.
Vul alle velden correct in:
§ uw contactgegevens
§ erkenningsnummer advies:
DV.A105458
erkenningsnummer strategisch
advies: DV.S213507
§ uw inschrijvingsdatum (=factuurdatum)
§ aantal uren (zie factuur)
§ volledige deelnameprijs excl. btw
(zie factuur)
§

dienstverlener en titel project

Vlaamse
overheid
vult elektronische
portefeuille aan
met de overige
50% van de
factuur.

U betaalt
het volledige bedrag
aan comma via het
tabblad ‘betalen’ op
www.kmoportefeuille.be

Btw betaalt u rechtstreeks aan comma
Belangrijk
U dient uw aanvraag in te dienen ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de
opdracht. Zo niet, misloopt u de subsidie.
Ook bij de verdere afhandeling van de procedure dient u de vooropgestelde termijnen voor
bevestiging of betaling aan Sodexo te respecteren, anders zal uw aanvraag automatisch
vervallen.
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Wie kan gebruik maken van deze subsidie?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die
voldoen aan enkele voorwaarden. U vindt deze voorwaarden terug op de site www.kmoportefeuille.be
Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen?
Opleiding

Advies

Technologieverkenning

Advies
Internationaal
ondernemen

Strategisch
advies

Steun %

50%

50%

75%

50%

50%

Steunplafond
per pijler

€2.500

€2.500

€10.000

€5.000

€25.000

Min
projectbedrag

€100

€500

€1.000

€500

€7.500

Max per
periode

€15.000

Periode

1 kalenderjaar

€25.000

U kunt advies en strategisch advies bij eenzelfde erkende dienstverlener inkopen.
Wat komt in aanmerking?
De kmo-portefeuille bestaat uit vier luiken:
1 Opleiding
2 Advies – Strategisch advies
3 Technologieverkenning
4 Advies internationaal ondernemen
Hoe kunt u zich registreren of aanmelden op www.kmo-portefeuille.be?
U kunt zich aanmelden via de groene knop ‘Login kmo-portefeuille’.
Indien u voor het eerst gebruik maakt van de kmo-portefeuille, moet u zich eerst registreren.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden: ofwel via een federaal token ofwel via uw elektronische
identiteitskaart. Een federaal token kunt u via uw eID aanvragen op
https://iamapps.belgium.be
Deze uitgebreide registratie dient slechts eenmaal te gebeuren.
Heeft u nog vragen?
U kunt steeds een kijkje nemen op de website van de kmo-portefeuille, www.kmoportefeuille.be.
Heeft u toch nog verdere vragen omtrent de procedure, dan kunt u terecht:
!
op het nummer 1700, elke werkdag van 9u tot 19u.
!
op het nummer 02 547 55 65, tijdens de kantooruren of op bea@vlaanderen.be
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  op	
  050	
  81	
  47	
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