DE KMO-PORTEFEUILLE
De kmo-portefeuille is een laagdrempelige steunmaatregel die ondernemers een financiële
tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde
dienstverlener.
Als erkende dienstverlener biedt Dux Belgium bv (DV.A241099 ) de pijler advies aan, alsook de
pijler opleidingen (DV.O241098 ).
Deze adviesverlening dient gericht te zijn op het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van
de onderneming.
Wenst u meer info omtrent deze KMO-portefeuille? Aarzel niet om contact op te nemen via
info@duxbelgium.be of 056 24 57 00
.

WELKE DIENSTEN KOMEN IN AANMERKING?
STEUN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE VOOR JE OPLEIDING?
Hou dan rekening met volgende voorwaarden:
• De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de
docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
• Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
• Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de
docent.

STEUN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE VOOR ADVIES?
Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:
• Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de
probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de
implementatie.
• Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart
brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het
bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

Je onderneming vooruithelpen in vet zetten

DE DIENSTVERLENING MOET VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN:
Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen
neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een
implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
Het advies staat in een geschreven document.
De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien
dagen na de start van de samenwerking.
Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener

VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIE VIA DE KMO-PORTEFEUILLE
• Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij
beroep.
• Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
• Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in je bedrijf' aan de slag.
• Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder
dan 25 procent.
• Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

HOEVEEL SUBSIDIE KAN IK KRIJGEN?
Dat is afhankelijk van de grootte van je onderneming.

OPLEIDING & ADVIES
Kleine onderneming

Steunpercentage : 30%
Steunplafond : 7500€

Middelgrote onderneming

Steunpercentage : 20%
Steunplafond : 7500€

HEB IK EEN KLEINE OF EEN MIDDELGROTE ONDERNEMING?
Weet u niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert
dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:
• aantal werknemers
• omzet
• balanstotaal
Een schematisch overzicht:
werknemers
kleine onderneming
< 50 VTE*
middelgrote onderneming < 250 VTE*

omzet
< of = € 10.000.000 of
< of = € 50.000.000 of

balanstotaal
< of = € 10.000.000
< of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

SUBSIDIES AANVRAGEN EN ONTVANGEN
De kmo-portefeuille aanvragen doe je voortaan vlot via e-loketondernemers.
Onze vertrouwde roze aanvraagknop leidt je vanaf nu naar het e-loketondernemers. Jouw
dashboard geeft je een overzicht van de aanvragen die jij hebt lopen voor jouw bedrijf of welke
steun je al kreeg.
De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste
keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.
Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten
met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor
een opleiding.
Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn
ingediend.

