FINANCIËLE STEUN VOOR TAALOPLEIDINGEN
BELGIË | Vlaams Gewest

Steun KMO-portefeuille
Financiële steun in het kort
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunt u genieten van een steun voor de
opleiding tot maximaal 30 % van de opleidingskosten.

Wie komt in aanmerking?
KMO’s en zelfstandigen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen opleidingssteun
aanvragen.

Formaliteiten stap voor stap
De aanvrager brengt de dienstverlener op de hoogte dat hij beroep wenst te doen
op de KMO-portefeuille voor het financieren van het project.
De dienstverlener factureert de opleiding aan de aanvrager en geeft ook een
addendum met daarin het beoogde bedrag voor de steun.
De aanvrager betaalt de volledige factuur van de opleiding aan de dienstverlener
voor het begin van de opleiding.
De aanvrager registreert zich online om een account KMO-portefeuille aan te
maken en dient zijn steunaanvraag online in (maximaal 14 dagen na het begin
van de opleiding)
De aanvrager betaalt zijn deel van de opleidingskost via het platform van de
KMO-portefeuille (maximaal 30 dagen na de aanvraag). De Vlaamse regering zal
het bedrag van de factuur betalen.
Als het dossier volledig is, wordt het bedrag dat opgenomen is op het platform
van de KMO-portefeuille, overgemaakt aan de dienstverlener. De dienstverlener
zal het projectbedrag van uw factuur, exclusief btw, terugbetalen.
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Wilt u meer informatie?
Agentschap Innoveren & Ondernemen
KMO-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
 1700
 +32 (0)2 553 37 88
@ kmo-portefeuille@vlaanderen.be
 Voorwaarden en formaliteiten:
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille
Algemene opmerkingen:
Dit document vat de voorwaarden voor de aanvraag van subsidies* samen. Alleen de
informatie op de officiële websites zijn van toepassing.
Wij herinneren u ook aan de algemene verkoopsvoorwaarden van CERAN die van
toepassing zijn. U vindt deze voorwaarden op onze website www.ceran.com.
CERAN is niet verantwoordelijk voor de weigering van de toekenning van een subsidie.
* Onder voorbehoud van aanvaarding van de dossiers bij de bevoegde instanties of
wijziging van de voorwaarden of formaliteiten door deze instanties.
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