ONTDEK WAT JE MET DE
VERHOGING KMO-P KAN
DOEN IN 2022!

Financiële

ondersteuning
werkbaar werk

voor

meer

TIJDELIJKE VERHOGING KMO-P
Maatregel in het kader van het actieplan Werkbaar Werk

TOT 5.000 EUR VOOR
Maatregelen/verbeterprojecten inzake
werkbaar werk
Inkopen van advies of opleiding met het oog op
werkbaar werk

ACTIES WERKBAAR WERK
De verhoging KMO-Portefeuille(KMO-P)is een
financiële steun voor KMO's om een versnelling
hoger te schakelen op het vlak van werkbaar
werk.

EN/OF
Andere maatregelen buiten werkbaar werk
wanneer er reeds acties werkbaar werk onder
de noemer HR werden ondernomen binnen de
KMO-P.

HOE AANVRAGEN
Via www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques
Aanvragen tot 31.12.2022
Projecten lopen maximaal 6 maanden

Inspirerende voorbeelden en tools om aan de slag
te gaan vind je op www.werkbaarwerk.be.
Je kan de middelen van de verhoging KMO-P niet aanwenden om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake welzijn

HOE RAPPORTEREN
Eén afrekening per aanvraag
Een bewijs van het bereikt plafond KMO-P wordt
toegevoegd
Indienen facturen + verklaring op eer via een
sjabloon
Inhoudelijke documenten en verslagen ter
controle bewaren (niet indienen)

WERKBAAR WERK IS EEN WINWIN VOOR ZOWEL
WERKGEVERS ALS
WERKNEMERS
MAXIMALE SUBSIDIE VAN 5.000
EUR OP JAARBASIS PER KMO
Kleine onderneming: maximale subsidie van 30%,
eigen inbreng 70%
Middelgrote onderneming: maximale subsidie van
20%, eigen inbreng 80%

Indeling kleine - middelgrote KMO wordt bepaald
op basis van Europese definitie KMO
Enkel facturen van erkende dienstverleners met
offerte in 2022
Geen dubbelfinanciering (bv. via andere
maatregelen)
Einde project is ten laatste op 31/12/2022
ongeacht datum aanvraag

VOOR ALLE KMO'S

Voor KMO's die in 2022 hun plafond van 7.500
EUR bij KMO-P bereikt hebben
Door een externe dienstverlener die een
erkende dienstverlener via KMO-P is

VRAAG DE VERHOGING KMO-P ONLINE AAN
Geef aan waarvoor je de verhoging aanvraagt (aankoop advies of opleiding om
maatregelen of verbeterprojecten voor meer werkbaar werk uit te werken)
Selecteer een erkende dienstverlener (KMO-P erkend)
Voeg een offerte voor de opdracht toe (opgesteld in 2022)
Voeg een bewijs toe dat je het plafond van 7.500 EUR steun KMO-P hebt bereikt
Maak een raming van de totale kost en subsidie
Geef een start- en einddatum op
Projecten kunnen maximum 12 maanden duren, maar einddatum is 31.12.2022
Op basis van de aanvraag wordt een projectbeslissing genomen. Bij een positieve
beslissing wordt een subsidiebedrag toegekend en wordt de projectperiode vastgelegd.

Meer info: www.vlaanderen.be/verhoging KMO-portefeuille

Voor een uitgebreide toelichting en bij vragen kan je terecht bij het
Departement Werk en Sociale Economie.
werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

