Informatie KMO-portefeuille
Robeyns & Partners is een geregistreerde dienstverlener in de KMO-portefeuille, een
subsidiemaatregel voor opleidingen en advies aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Registratienummer van Robeyns & Partners : DV.O104804
Hierdoor kunt u als KMO tot 40% besparen op het budget voor opleiding en advies.
- 40% steunpercentage voor kleine ondernemingen (subsidieplafond 10.000 €)
- 30% steunpercentage voor middelgrote ondernemingen (subsidieplafond 15.000 €)
Bij uw eerste aanvraag bepaalt het systeem op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO
automatisch of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies.
Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

- Opleidingskost
- Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
- Cursusmateriaal, uitsluitend gebruikt voor de opleiding
- Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100€
Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking?

- Btw (wordt rechtstreeks betlaand aan Robeyns & Partners)

U wilt een opleiding (laten) volgen. Hoe vraagt u subsidie met de
kmo-portefeuille aan?
Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuille subsidie is het belangrijk dat er al een inschrijving of
overeenkomst is met Robeyns & Partners.
De aanvraag dient u ten laatste 14 kalenderdagen na de startdatum van de opleiding in.
Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille?
Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw eID.
Na uw registratie ontvangt u een login en een paswoord en wordt er voor u een portefeuille
geopend. Deze procedure duurt ongeveer 10 dagen.

Stap 1 - Inschrijving opleiding bij Robeyns & Partners
Via deze link kan u zich inschrijven voor één van de open opleidingen van Robeyns & Partners.
Voor in-company opleidingen stuurt u een bevestiging van het voorstel via e-mail naar R&P.
Stap 2 – Online Subsidieaanvraag
Als gemandateerde van de onderneming volgt u de stappen om de subsidie aan te vragen. Na de
bevestiging ziet u het bedrag dat u moet storten op de kmo-portefeuille rekening, én de uiterlijke
stortingsdatum.
Sinds 01/04/2016 hoeft Robeyns & Partners uw aanvraag niet meer goed te keuren, u krijgt enkel een
seintje als uw aanvraag foutief is.

Stap 3 – De opleiding
U of uw medewerker(s) volgen een seminarie bij Robeyns & Partners.
Op het einde van het seminarie krijgt de deelnemer een certificaat.
Stap 4 – Factuur
Uw onderneming ontvangt van Robeyns & Partners een factuur met vermelding van:

- Titel van het seminarie
- Trainingsdata
- Naam van deelnemer(s)
- Prijs exclusief BTW
Stap 5 – Betaling via de kmo-portefeuille
Bij ‘Historiek subsidies’ vindt u een overzicht met uw projectaanvragen.
Hiermee kan u het nettobedrag van de factuur betalen; het BTW bedrag betaalt u rechtstreeks aan
Robeyns & Partners.
Wat zijn de meest voorkomende problemen?
Bij de aanvraag:

-

Als de aanvraag na de uiterste aanvraagdatum (later dan 14 kalenderdagen na startdatum) gebeurt, is
Robeyns & Partners als dienstverlener verplicht om de aanvraag te weigeren en kunt u de aanvraag
niet meer opnieuw indienen.

Na de aanvraag:

-

Nadat de betaling aan Sodexo werd uitgevoerd voor de storting op de rekening van de kmoportefeuille, moet u als onderneming nog opdracht geven op de website van kmo-portefeuille om het
bedrag aan Robeyns & Partners door te storten (via de knop BETALEN).
Het volledige bedrag moet worden doorgestort.
Het BTW-bedrag moet altijd rechtstreeks aan Robeyns & Partners worden betaald.

Nog specifieke vragen :

zie website www.kmo-portefeuille.be of
bel naar de gratis '1700'-lijn van de Vlaamse Overheid.

Registratienummer van Robeyns & Partners : DV.O104804
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