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STAPPENPLAN
Samenwerking onder KMO-Portefeuille
De Merksmederij is gecertificeerd voor een samenwerking onder de KMO-Portefeuille.
Hieronder geven we graag de stappen mee die u volgt om ons gezamenlijk project aan
te melden en te genieten van de subsidie.

Hou rekening met volgende voorwaarden:
1. U bent een kleine Vlaamse onderneming* of vrije beroeper, dan komt u in
aanmerking voor 40% subsidie. U bent een middelgrote onderneming*, dan
komt u in aanmerking voor 30% subsidie.
2. Er is geen participatie door de overheid groter dan 25% in uw onderneming.
3. De subsidieaanvraag van het project moet, ten laatste, 14 kalenderdagen na de
opstart van de samenwerking in orde zijn.
4. U heeft nog voldoende recht op subsidies in de KMO-portefeuille. Het maximale
projectbedrag, of steunplafond, bedraagt € 10 000 voor kleine ondernemingen,
en € 15 000 voor middelgrote ondernemingen, per kalenderjaar voor de pijlers
“advies” en “opleiding” tezamen.
5. Het projectbedrag is groter dan € 500.
6. BTW kan nooit betaald worden met de KMO-Portefeuille.

* Een kleine onderneming heeft minder dan 50 werknemers en een omzet of
balanstotaal kleiner of gelijk aan € 10 000 000. Een middelgrote onderneming heeft
minder dan 250 werknemers, een omzet kleiner dan of gelijk aan € 50 000 000 of een
balanstotaal kleiner dan of gelijk aan € 43 000 000.
Alle details kan je ook steeds terugvinden via www.vlaio.be en www.kmoportefeuille.be
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1. Welke diensten komen in aanmerking?
De Merksmederij is gecertificeerd voor de pijler: “Advies”.
Hieronder een opsomming van onze diensten per pijler:

a. Advies > DV.A215806
i. Begeleiding van een conceptbepaling.
ii. Uitwerken van een groeiplan of een marketingcommunicatieplan.
iii. Begeleiding bij de implementatie van een uitgewerkt plan.
iv. Invoeren van een adviesraad.

2. Hoe werkt de KMO-Portefeuille?
Bekijk volgend Youtube-film: https://youtu.be/ej3_Cs6g1QQ

3. Registreer jezelf en je onderneming.
Agentschap ondernemen heeft hiervoor een handleiding beschikbaar via
http://www.agentschapondernemen.be/download/file/fid/32242

4. Eerste gebruik - Eénmalig
Wanneer u voor het eerst naar een digitale steunmaatregel gaat moet u nog een aantal
aanvullende registratiegegevens van de onderneming aanvullen. Vervolledig nog
volgende zaken:
a. Rekeningnummer
b. Balanscijfers (omzet, balanstotaal, enz…)
c. Goedgekeurde jaarrekening

Zie ook in volgende PDF vanaf pagina 22:
http://www.agentschapondernemen.be/download/file/fid/32242
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5. Bij elke aanvraag
Telkens u zich aanmeldt als onderneming wordt u gevraagd om onderstaande
gegevens te bevestigen:
a. Grootte van de onderneming
b. Overzichtsscherm van steundossiers (kies AO – KMO-Portefeuille)
c. Indieningsprocedure voor de pijler “advies”

6. FAQ
Voor veelgestelde vragen bij de registratie voor de KMO-Portefeuille of bij het indienen
van een project kan u hier terecht: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/faqregistratie.

7. Hulp
Mocht het u toch niet lukken dan kan u altijd contact opnemen met de administratie van
De Merksmederij via succes@demerksmederij.com.
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