Info KMO-portefeuille
 De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen
bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.
 De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid subsidies geeft aan ondernemingen die willen
investeren in opleiding.
 De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en
eenmanszaken) met een vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare hoofdactiviteit en een aanvaardbare juridische
vorm. Vzw’s komen niet in aanmerking.
 U moet zich registreren via de interactieve webtoepassing vooraleer een subsidieaanvraag kan worden ingediend.
 Info via www.kmoportefeuille.be
 Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding ingediend zijn.
 Vanaf 1 april 2016 – Nieuwe regelgeving
Een maximum subsidie van 2.500 euro voor opleiding is mogelijk tot 31 maart 2016
Afhankelijk van de grootte van de onderneming wijzigt het persoonlijk subsidiebudget vanaf 1 april 2016:



Kleine ondernemingen: 40% subsidie met een maximum van 10.000 euro aan subsidie per jaar per KMO.
Middelgrote ondernemingen: 30% subsidie met een maximum van 15.000 euro aan subsidie per jaar per KMO.

Het maximum subsidieerbaar tarief van 90 euro/uur vervalt.

Schema aanvraag subsidies
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Stap 1 – Aanvraag van toegang tot de website
Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de website
www.kmoportefeuille.be via de elektronische identiteitskaart (eID) of via een federaal token.
Elektronische identiteitskaart
Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heb je een kaartlezer nodig. Informatie hierover: http://eid.belgium.be/nl/.
Federaal token
Wil de aanvrager liever zijn eID niet gebruiken of beschikt hij over geen eID, dan kan een federaal token aangevraagd worden.
Informatie hierover: https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RgistrationIntro.do.
Bewaar goed de gebruikersnaam en het paswoord dat u gebruikt tijdens het registratieproces. Het federaal token wordt u een week later per
post bezorgd.
Stap 2 – Uw bedrijf registreren
Eenmaal u toegang hebt tot de website van de KMO-portefeuille (via gebruik van uw eID of federaal token) dient u uw bedrijf te koppelen aan uw
identiteit. Zodra deze registratie een feit is, zal een login en een paswoord per brief naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming worden
gestuurd.
Stap 3 – Subsidie aanvragen
1. Ga naar www.kmoportefeuille.be en klik rechts bovenaan op “Login kmo-portefeuille”
2. Klik op “Aanmelden met: identiteitskaart” of “Aanmelden met: federaal token” en volg de verdere instructies
3. U selecteert uw onderneming en klikt op “Aanmelden”
4. U selecteert de grootte van uw onderneming en klikt op “Bevestig”
5. Klik op “KMO-Portefeuille” in de groene balk
6. Klik op “Nieuwe subsidie aanvragen”
1. Uw onderneming
Nace-code
2. Projectgegevens
Type dienstverlening: “opleiding”
Naam opleiding
Thema
Aantal deelnemers
Datum inschrijving
Kost van de totale opleiding (exclusief BTW)
Projectbedrag binnen de kmo-portefeuille (exclusief BTW)
Bijdrage onderneming (60 of 70% van het projectbedrag)
Bijdrage Vlaamse Overheid (subsidie) (40 of 30% van het projectbedrag)
3. Dienstverlener: ons erkenningsnummer DV.O108335
4. Bevestiging: bevestiging van de projectgegevens en verklaring op eer
5. Bij een succesvolle subsidieaanvraag: verkrijgen van subsidienummer + stortingsgegevens
U dient eerst zelf uw aandeel te storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen.
Stap 4 – Betalingen
Van zodra u onze factuur ontvangt dient u via de website van de kmo-portefeuille (Mijn dossiers /kmo-portefeuiille) de opdracht te geven om het
bedrag exclusief BTW over te maken op de rekening van de Rijscholen Sanderus. U opent hiervoor uw elektronische portefeuille op dezelfde
wijze als toen u de subsidie heeft aangevraagd, klikt op het dossiernummer waarvoor de subsidie aangevraagd werd en klikt op “betalen”.
Het bedrag van de BTW schrijft u over op het bankrekeningnummer BE17 7370 3838 0721 van de Rijscholen Sanderus.
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