SUBSIDIEREGELING INTERNATIONAAL

Subsidieregeling Internationaal
Ondernemen Drenthe
De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is bedoeld voor MKB-ondernemers binnen de
provincie Drenthe. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen
Drenthe 2017-2021’. Om de exportactiviteiten in de provincie Drenthe te stimuleren, biedt de subsidieregeling
MKB-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en
marktontwikkelingsactiviteiten.

1 Internationale marktverkenningsactiviteiten
De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is bedoeld voor MKB-ondernemers binnen de
provincie Drenthe. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen
Drenthe 2017-2021’. Om de exportactiviteiten in de provincie Drenthe te stimuleren, biedt de subsidieregeling
MKB-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en
marktontwikkelingsactiviteiten.
Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van:
•
a

Haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige, of de
onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren;

•
b

Marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse
markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;

c•

Exportplan: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse
markten. Het resultaat van het onderzoek is een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de
producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000
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2 Internationale marktontwikkelingsactiviteiten
Het ondersteunen van de organisatie van het Drentse MKB op het gebied van internationale handel om de export
in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van organisatieverbeteringen, opleidingen of trainingen
en ondersteuning bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, worden Drentse organisaties gestimuleerd hun
exportplannen tot uitvoering te brengen.
Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van:

a•

Kennisvergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export die
wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen;

b•

Vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie
van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlandse naar een buitenlandse taal;

c•

Ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager
door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of
diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de
export;

d•

Zakenpartnerscan: afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners in de beoogde buitenlandse markt
wat heeft geleid tot een lijst met zakenpartners die hebben aangegeven met de aanvrager in contact te willen
komen.

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000;

3 Handelsmissies
De subsidie heeft als doel een sterk economisch Drenthe te bewerkstelligen, die er toe doet op de internationale
exportmarkt.
Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van:
•a

Deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming van de aanvrager op het
moment van de aanvraag beperkte handel verricht;

•b Deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 3.000,-.

Overige informatie
Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit
meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde
dat het per aanvraag om een afzonderlijke
activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het
aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen
per subsidiabele activiteit.

Volg ons op:

Let op
De subsidie wordt geweigerd indien er ten aanzien
van de subsidiabele kosten van de activiteit
verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van
de aanvraag.

IkbenDrentsondernemer.nl is een
gezamenlijk initiatief van ondernemers
en de provincie Drenthe.

WWW.IKBENDRENTSONDERNEMER.NL

