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Onze activiteiten

•

We schrijven subsidiedossiers voor ondernemingen

•

Via een no-cure/no-pay vergoeding

•

Zowel subsidies voor innovaties als voor opleidingen / HR

•

Wij registreren handelsmerken & schrijven octrooien

•

Mooi trackrecord opgebouwd met hoge succesratio

In tegenstelling tot vele consultants hebben wij een hands-on approach.
Door ondernemers voor ondernemers. Wij hebben alle subsidies reeds
succesvol voor onze eigen ondernemingen opgehaald.

Onze methodologie
•

Kick-off workshop in uw bedrijf
•
•
•
•

Bespreking van uw innovatie project(en) en/of HR
Analyse van de haalbaarheid
Opstellen budgettabel
Verzamelen input

•

Telefonische opvolging

•

Korte iteraties aan de hand van uw feedback op onze project-drafts

•

Doorlooptijd 30-60 dagen

Onze adviseur zal naast het administratieve proces eveneens advies
geven rond uw innovatie en/of opleidings/HR project.

Opleidingssubsidies

•

Subsidies worden verstrekt door het ESF “Europees Sociaal Fonds”

•

Er zijn 4 oproepen per jaar (met strikte deadlines en startdatums)

•

Volgende oproep sluit af op 31 december 2017 met startdatum van de
opleidingen vanaf 1 april 2018

•

Zowel voor interne als voor externe opleidingen vallen in de scope

•

Maximaal subsidiebedrag = 100.000 €

•

No cure No pay vergoeding

Vooral voor bedrijven vanaf 30 medewerkers.

Subsidies Loopbaanbeleid

• Verstrekt door VLAIO “Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen”
• 4 oproepen per jaar (met strikte deadlines en startdatums)
• Volgende oproep sluit af op 31 december 2017 met startdatum van de
opleidingen vanaf 1 april 2018
• Voor herziening of verder uitwerken van loopbaanbeleid ( werving &
selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap,
uitstroom, …)
• Maximaal subsidiebedrag = 80.000 €
•

No cure No pay vergoeding

Vooral voor bedrijven vanaf 30 medewerkers.

Subsidies Loopbaanbeleid

Voorbeeldproject voor een Vlaamse KMO actief in CRM systemen
• Herziening onthaalbeleid (met e-learning systemen)
• Uitwerken burn-out preventie (veel ITers met hoog risico)

•

Uitwerken van beleid rond multidisciplinair zijn van
medewerkers: analisten worden consultants,
• consultants worden sales
• à flexibiliteit binnen de teams verhogen

Subsidies voor Innovatie

• Verstrekt door VLAIO “Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen”
• Dossiers kunnen op elk moment ingestuurd worden
• Een belangrijke voorwaarde is dat de KMO-innovatieprojecten gericht zijn op
onderzoek (en dus niet op ontwikkeling).
• Haalbaarheidsstudie = 50.000 €
• KMO innovatie maximaal subsidiebedrag = 250.000 €

Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw
(of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het
bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren én
een groot risico op technisch falen moet het uitgangspunt vormen.

Handelsmerk & Octrooi

• Wij schrijven een octrooi op basis van uw innovatie/uitvinding.
• Wij onderzoeken beschikbaarheid van een merknaam en registreren
die in de Benelux, EU of Internationaal.

Uw innovatie beschermen via octrooi aanvraag heeft een
belangrijk fiscaal voordeel (daling vennootschapsbelasting naar
5,1% ipv 33,99%) en een meerwaarde voor investeerders.
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