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De KMO-PORTEFEUILLE 

(meer info vindt u op www.agentschapondernemen.be) 

 

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

 KMO's 

 Vrije beroepen 

Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 

 De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen 

         in het Vlaams Gewest 

 Een onderneming uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%) 

 De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit  

 De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse  

 Gewest 

 De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm ( vzw's zijn uitgesloten) 

 

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO 

zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen 

niet in aanmerking voor steun. 

 

Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen?  

 

 Het BVI is binnen de KMO-portefeuille erkend voor twee pijlers, met name: 
 

 Pijler Opleidingen (erkenningsnummer: DV.O105901) 
 

 Pijler Technologieverkenning (erkenningsnummer DV.T105998) 
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Steunpercentage: 

  

 Opleidingen Technologieverkenning 

Steun % 50% 75 % 

Steunplafond per pijler 2.500,00 EUR 10.000,00 EUR 

Max per periode 15.000,00 EUR 

Periode 1 kalenderjaar 

 

 
Minimum projectbedrag: 

 Opleiding: € 100  

 Advies: € 100  

 Technologieverkenning: € 100  

 Advies Internationaal Ondernemen: € 100  

 Strategisch Advies: € 10.000  

Vanaf 1 januari 2013 werd het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 
euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag voor opleiding moet worden opgegeven hoeveel 
uren opleiding gevolgd zullen worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 
euro per opleidingsuur.  

 

Voor de BTW, de kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning kan u geen susbidies 
aanvragen. Deze kosten dient u rechtstreeks aan uw dienstverlener te betalen. Kijk bij FAQ 
Dienstverleners voor een overzicht van de aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten binnen de 
kmo-portefeuille. 

 

Wat komt in aanmerking bij een samenwerking met het BVI?  

De subsidieaanvraag vindt plaats binnen 1 pijler. Er kan per overeenkomst of inschrijving slechts 1 
subsidie aangevraagd worden. 
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 1. Opleiding 

Wat? 
Opleiding gevolgd door de werkenden in de onderneming met als doel het verbeteren van het 
huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren. 

Voor wettelijk verplichte opleidingen kan ook steun worden aangevraagd 

Voorbeelden 
PC-cursus, taaltraining, sociale- en communicatievaardigheden, managementtraining, 

 

Ook de BVI-Opleidingen vallen onder deze pijler 

 
 

2. Technologieverkenning 

Wat? 

Technologieverkenningen zijn technologische adviezen rond een innovatievraagstelling. Het 
zijn adviezen die bij de ingeschakelde kennisinstelling enig studiewerk op maat van de kmo 
vereisen. Een technologieverkenning vereist een studie-activiteit van een paar tot een 15-tal 
mensdagen. 
Het advies beoogt kennisoverdracht vanuit het erkend expertisecentrum naar de kmo. Een 
technologieverkenning bevat altijd een technologische kenniscomponent, in tegenstelling tot 
andere adviesverstrekkingsformules binnen de kmo-portefeuille duidelijk af te bakenen. 

Het resultaat van een project technologieverkenning bestaat uit een grondig technologisch 
advies vanwege het kenniscentrum, desgevallend gepaard gaand met een kort 
opleidingsmoment terzake. Dit advies moet de kmo toelaten om met meer kennis van zaken te 
beslissen tot het al dan niet opstarten van de verdere stappen tot innovatie, alsook over de 
wijze waarop dit kan gebeuren. 

Technologieverkenning kan een eerste aanzet zijn tot een later diepgaandere (en eventueel 
door het IWT steunbare) haalbaarheidsstudie of een innovatieproject. Voor meer info kan je 
terecht op www.iwt.be. 

 

In de pijler technologieverkenning wordt het subsidiabel bedrag eveneens beperkt tot 90 euro 
per uur. Bij het afsluiten van een contract met een dienstverlener moet een inschatting 
gemaakt worden van het aantal uren dat aan de opdracht besteed zal worden. Dit aantal 
voorziene en overeengekomen uren dienen ingegeven te worden in de digitale de 
subsidieaanvraag.  

In de pijler technologieverkenning is enkel een project met een minimaal bedrag van 1.000 
euro (excl. btw) subsidiabel. 
 

http://www.iwt.be/
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Voorbeelden 
 
Identificeren, analyseren, bestuderen van de mogelijke technische problemen, 
invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond de beoogde innovatie; 
Uitvoeren van eerste berekeningen, verkennende (laboratorium) proeven en/of simulaties; 
Zoeken naar geschikte technologieën. 

Technologieverkenning kan ook aangewend worden om samen met de kennisinstelling een 
voorbereidingstraject ten gronde (naar inhoud) voor een groter internationaal project 
(Europees Kaderprogramma, Eureka, European Research Area (ERA) ...) uit te voeren. 

 

Volgende zaken komen NIET in aanmerking (niet-limitatieve lijst) 

marktstudies zonder direct verband met het lastenboek voor de beoogde innovatie; 
octrooistudies; 
marketingactiviteiten, vb. ontwerp van een website; 
bedrijfskundig advies in de ruime zin ten behoeve van een doorlichting en aanpassing van de 
bedrijfsorganisatie; 
het aanleggen, uitschrijven van een administratief dossier (vergunning, norm, verkrijgen label, 
enz.); 
de loutere uitbesteding van routinematige testen; 
studie-activiteiten in het kader van kwaliteitszorg; 
zoektocht naar kapitaalverschaffers t.b.v. de financieringsnoden van het bedrijf; 
algemene opleidingen; 
arbeidsmarktbemiddeling; 
engineeringopdrachten; 
prototypebouw; 
troubleshooting; 
aankoop van software en softwarediensten; 
tests na commercialisering; 
klinische testen; 
routinematige testen, vb. voor het bekomen van een certifiëring; 
kosten licentienames door het bedrijf; 
studies naar investeringsbehoeften. 


