Veelgestelde vragen MKB Advies Voucher
Algemeen
• Hoe wordt de eigen bijdrage van de subsidie berekend?
o Bij de subsidie wordt een eigen bijdrage van 50% gevraagd, oftewel een bijdrage ten
hoogte van hetzelfde bedrag als de subsidie. De subsidie zal nooit meer dan €3.000,bedragen.
Voorbeelden:
- Bij een offerte van de kennisleverancier van €4.000,- is het te ontvangen
bedrag €2.000,- en de eigen bijdrage €2.000,- Bij een offerte van de kennisleverancier van €12.000,- is het te ontvangen
bedrag €3000,• Ik heb eerder gebruik gemaakt van de Voucherregeling IkBenDrentsOndernemer.nl, kan
ik van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher gebruik maken?
o Ja. Elke Drentse mkb-onderneming kan weer gebruik maken van de nieuwe
subsidieregeling, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
• Kan ik meerdere keren gebruik maken van de voucher?
o Nee. Een onderneming kan eenmalig gebruik maken van de Subsidieregeling MKB
Advies Voucher
• Wanneer valt mijn activiteit onder een bepaald thema?
o Uw activiteit valt onder een thema als uw plannen betrekking hebben tot de
onderstaande thema’s. Dit betekent dat uw werkzaamheden of toekomstige
werkzaamheden binnen de beschrijving van het begrip vallen.
Groen: bedrijfsontwikkeling in het verduurzamen van bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen
die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot. De
beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:
i.
ii.
iii.
iv.

het efficiënter en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare
grondstoffen;
het ontwikkelen en/of toepassen van biobased grondstoffen;
het korter maken van productieketens;
de verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

Slim: bedrijfsontwikkeling op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven
bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij
op:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

technologische innovatie;
marktinnovatie;
digitalisering, automatisering en optimalisering van processen;
ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale
dienstverlening en/of digitale verkoopkanalen;
aanpak digitale veiligheid.

Impact: bedrijfsontwikkeling die van sociaal maatschappelijke meerwaarde is. De beoogde
maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:
i.

ii.

sociale maatschappelijke bedrijfsvoering: arbeidsparticipatie, inclusie en
diversiteit, sociale cohesie, verbeteren zorg en welzijn, bestrijden van armoede,
tegengaan eenzaamheid, sociale innovatie;
continuïteit bedrijvigheid: bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

•

•

Wat wordt verstaan onder kennisleverancier?
o Een kennisleverancier is een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is
op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze instantie
beschikt over specifieke kennis of expertise die de aanvragende partij niet zelf bezit.
Met kennisoverdracht wordt gespecialiseerde ondersteuning bedoeld, die
noodzakelijk is bij de bedrijfsontwikkeling. Gestandaardiseerde uitvoering is
uitgesloten.
Welke subsidieopties zijn er?
o Er is één subsidie beschikbaar. Deze bedraagt maximaal €3.000,-. Zie de vraag Hoe
wordt de eigen bijdrage van de subsidie berekend? voor meer informatie

Gebruikers
•
•

•

Wie kan gebruik maken van de subsidie?
o Mkb-ondernemingen gevestigd in Drenthe kunnen gebruik maken van de subsidie
Ik ben ZZP’er. Kan ik gebruik maken van de subsidie?
o Ja. Elke mkb-onderneming, inclusief ZZP’ers, kan eenmalig gebruik maken van de
subsidieregeling.
Kunnen stichtingen ook gebruik maken van de subsidie?
o Ja. Ook stichtingen kunnen hiervoor een verzoek indienen, zolang ze bijdragen aan
de Drentse economie.

Gebruik
•

•

•

•

Kan ik de subsidie gebruiken voor het bouwen van een website of social media
kanalen?
o Nee. Het bouwen, beheren en inrichten van websites en social media kanalen is niet
subsidiabel.
Ik wil een prototype laten ontwikkelen. Kan ik hiervoor de subsidie aanvragen?
o Ja. De subsidie is te gebruiken voor het ontwikkelingstraject van een nieuw product.
Het laten ontwikkelen valt onder het thema Slim; technologische innovatie, mits het
aan de overige voorwaarden voldoet. Het ontwikkelde prototype mag dan niet worden
ingezet voor verkoop.
Ik wil mij persoonlijk ontwikkelen als ondernemer. Kan ik hiervoor de subsidie
aanvragen?
o Nee. Coaching dat enkel gericht is op persoonlijke ontwikkeling is een
weigeringsgrond. Ontwikkeling moet direct gericht zijn op de ontwikkeling van het
bedrijf.
Ik neem deel aan een georganiseerd ontwikkelprogramma met mijn bedrijf. Kan ik
gebruik maken van de subsidie?
o Zolang het ontwikkeltraject voldoet aan de voorwaarden is het niet van belang of het
om een individueel traject of een traject met meerdere partijen gaat. Vereiste is wel
dat de kennisoverdracht specifiek is voor de aanvragende partij. Een algemeen
programma waar iedereen dezelfde kennis ontvangt is uitgesloten. Daarnaast dient
een bedrijf wel individueel een aanvraag te doen.

Procedure
•

Hoelang duurt het voordat mijn aanvraag is beoordeeld?
o De wettelijke termijn is 13 weken, nadat alle benodigde stukken zijn ontvangen. In de
praktijk duurt dit veel korter.

•

•

Mijn aanvraag is goedgekeurd. Wanneer ontvang ik de subsidie?
o Bij goedkeuring ontvangt u direct de subsidie. Na het afronden van uw traject kunt u
worden gevraagd om stukken aan te leveren ter bewijs van de uitgevoerde
kennislevering. U bent verplicht hieraan mee te werken.
Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag?
o Bij het invullen van het online aanvraagformulier wordt gebruik gemaakt van DigiD of
E-herkenning. Daarnaast dient u de volgende bijlagen mee te sturen:
- Het projectplan. Gebruik hiervoor het format op de website.
- Een offerte van de kennisleverancier
- De-minimisverklaring
- Indien van toepassing: een ondertekende machtiging

