Subsidieadvies

VANDELANOTTE

SUBSIDIEADVIES

Meer steun voor
duurzame groei
en innovatie

SCREENING

Onze subsidiespecialisten screenen uw activiteiten en vernieuwende plannen en gaan na welke
steunmaatregelen voor u interessant kunnen zijn. Het subsidielandschap is namelijk complex en
verandert elke dag. Net daarom volgen wij de bestaande subsidies en oproepen van de overheid voor
u op de voet. Zo bent u nooit te laat voor de steun waar u recht op heeft.

AANVRAAG

Een aanvraag opmaken loopt niet altijd van een leien dakje. Het vergt tijd en kennis om de juiste
aspecten te belichten, een duidelijke structuur en planning op te maken en een goed financieel
plan samen te stellen. Ons team van specialisten met een technische, economische en sociale
achtergrond interpreteert en schrijft uw verhaal uit tot een kwalitatief subsidiedossier dat
past binnen de visie van de steunverlener. Dankzij ons uitgebreid netwerk van overheden en
kennisinstellingen, kunnen wij u bovendien steeds vooraf adviseren over de haalbaarheid van uw
project. Dit verhoogt de kans op slagen.

OPVOLGING

De indiening van uw subsidiedossier is slechts het begin. Na het indienen van uw subsidiedossier
moeten meestal verdere vragen beantwoord worden en moet het dossier verdedigd worden.
Wanneer het dossier wordt goedgekeurd, moet u alles goed bijhouden zodat er gerapporteerd
kan worden. Ook deze opvolging nemen wij graag van u over. Zo kunt u zich focussen op uw
kernactiviteiten.

VANDELANOTTE
ALS VOLWAARDIGE
INNOVATIEPARTNER

Vandelanotte volgt uw cijfers en plannen op de voet. Door onze extra dienstverlening kunnen wij
dan ook, vanuit onze kennis van uw bedrijf of organisatie, kort op de bal spelen. We weten wat u
bezighoudt en kunnen zo op tijd de juiste opportuniteiten detecteren. Bovendien zijn er zowel voor,
tijdens of na uw project nog heel wat fiscale vrijstellingen of aftrekken mogelijk die u maar beter niet
aan u voorbij laat gaan.

MEER DAN EURO’S
ALLEEN

Zonder twijfel zijn subsidies een mooie opsteker. Toch levert een geslaagd project u vaak nog meer
op dan alleen die financiële duw in de rug. Een goed project kan namelijk leiden tot extra visibiliteit,
nieuwe samenwerkingen en extra klanten. Het laat u dan ook toe om verder te springen dan u van
plan was. Zo kunt u het verschil maken.

Hebt u innovatieve plannen? Is uw onderneming in volle groei?
Zet u in op nieuwe technologieën en trends in de samenleving
of op maatschappelijke vernieuwing? Dan bestaan er heel

Laat de subsidies waar u recht op heeft niet liggen

wat interessante subsidiemaatregelen die uw onderneming
ondersteunen om te groeien, te transformeren én te innoveren.
Onze specialisten gidsen u graag doorheen het volledige
subsidietraject en helpen u bij de aanvraag en de opstelling
van een kwalitatief dossier met een hoge kans op slagen. Zo
kunt u binnenkort nóg innovatiever, internationaal, socialer en
duurzamer groeien.

•

team van subsidiespecialisten met een uiteenlopende achtergrond

•

uitgebreid netwerk bij diverse overheden

•

steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen en oproepen

•

degelijke dossiers met een grote kans op slagen

•

kennis van uw bedrijf én uw strategische keuzes

•

koppeling aan andere fiscale voordelen

•

begeleiding van bedrijven, lokale overheden, vzw’s, publieke organisaties, enz.

•

Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese subsidies
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