IDEWE OPLEIDINGEN

KMO-PORTEFEUILLE IN VLAANDEREN
Alle opleidingen van Groep IDEWE komen in aanmerking voor financiële steun via de KMO-portefeuille,
subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Uw aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van
de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de
subsidie gebeurt volledig online.
Wie komt in aanmerking?

KMO’s en vrije beroepen:
• die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
• en die tot de privésector behoren
(met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%).

Wie komt niet in
aanmerking?

Grote ondernemingen en vzw’s

Welke opleidingen?

Alle opleidingen van Groep IDEWE (IDEWE en IBEVE)

Voorwaarden

Steunpercentage
Steunplafond voor
opleiding en advies per jaar
Minimum opleidingsbedrag
BTW (enkel bij opleiding
door IBEVE)
Preventie-eenheden

Kleine
onderneming:

Middelgrote
onderneming:

< 50 VTE

< 250 VTE

Jaaromzet
max. 10 miljoen euro
OF
Balanstotaal
max. 10 miljoen euro

Jaaromzet
max. 50 miljoen euro
OF
Balanstotaal
max. 43 miljoen euro

40%

30%

€ 10.000

€ 15.000
€ 100
Niet subsidiabel

De KMO-portefeuille kan volgens de Vlaamse overheid niet gecombineerd worden
met het tariferingssysteem van de preventie-eenheden.

DOE DE AANVRAAG
1. Schrijf de deelnemers in voor een open opleiding, een opleidingswebinar, ... of bezorg ons de overeenkomst voor
een incompany opleiding. Vermeld dat u gebruikmaakt van KMO-portefeuille.
2. Ga naar www.kmo-portefeuille.be en doe de aanvraag ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding.
Deze deadline wordt door de overheid strikt opgevolgd. Tijdens de aanvraag hebt u één van deze registratie
nummers nodig:
- opleiding door IDEWE: DV.O105319
- opleiding door IBEVE: DV.O105321
(let op de schrijfwijze: letters D, V en O, gevolgd door 6 cijfers).
3. U ontvangt een e-mail van KMO-portefeuille met de vraag om uw aandeel (binnen de 30 kalenderdagen) in de
elektronische portefeuille te storten.
4. IDEWE of IBEVE ontvangt een e-mail van KMO-portefeuille met vermelding van uw subsidieaanvraag.
5. De Vlaamse overheid stort haar aandeel in de elektronische portefeuille.
6. U ontvangt van IDEWE of IBEVE de factuur en u betaalt ons met de elektronische portefeuille. Met andere woorden
u geeft online de opdracht aan KMO-portefeuille om het bedrag aan ons over te maken. Opgelet, voor deze laatste
stap ontvangt u geen herinnering via e-mail van KMO-portefeuille. Het niet-subsidiabel bedrag (het BTW-bedrag,
enkel bij opleiding door IBEVE) schrijft u rechtstreeks over op rekening van IBEVE.
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