
Voor ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen in Overijssel 
stelt provincie Overijssel een mkb-voucher digitalisering beschikbaar. Met 
deze subsidieregeling ondersteunt provincie Overijssel ondernemers die 
zich voorbereiden op de toekomst. Vraag de voucher aan om je ambities 
waar te maken op het gebied van digitalisering en ontvang tot maximaal 
10.000 euro subsidie.

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in snel tempo. We zijn onszelf nog 
bewuster geworden van het belang van digitalisering. Want: hoe bereik ik mijn klanten als de 
fysieke winkel op slot zit? Hoe ga ik op een veilige manier om met gegevens? Eén ding is duidelijk: 
er zijn volop kansen voor ondernemers om meer digitaal en datagedreven te werken. De 
mkb-voucher digitalisering helpt je om deze kansen te benutten.

Voor wie?
De mkb-voucher is bedoeld voor alle ondernemers in het mkb, dus ook zzp’ers. Of je nu een 
bouwbedrijf hebt, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector 
actief bent; met de mkb-voucher digitalisering zet je stappen voorwaarts in de ontwikkeling van 
je eigen organisatie.

Waar kan ik de mkb-voucher digitalisering voor inzetten?
de mkb-voucher is bedoeld om te stappen te zetten op het gebied van digitalisering en digitale 
veiligheid. Je kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:
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Informatie & Contact

Meer informatie en inspiratie: Lees ons online magazine en 
ontdek de kansen van digitalisering op 
www.overijssel.nl/economie

Vragen over de subsidie en de aanvraagprocedure? Neem dan 
contact op met het Subsidieloket: subsidie@overijssel.nl of 038 
499 83 80.

O
VE-68090-nl--0322-2

1. Het opstellen van een digitaliseringsplan
2. Het uitvoeren van één of meer van de digitaliseringsactiviteiten die in het digitaliseringsplan 
zijn beschreven
 
Let op: Voor het opstellen van een digitaliseringsplan geldt een vaste vergoeding van 500 euro. 
Voor het uitvoeren van de activiteiten die in het digitaliseringsplan zijn genomen geldt dat ten 
hoogste 40% van de kosten van de digitaliseringsactiviteiten wordt vergoed, met een maximum 
bijdrage van 10.000 euro.

Voorbeelden
• Het samenbrengen van offline en online verkoop
• het koppelen van het kassasysteem aan de voorraad
• het inhuren van een cyberveiligheid expert om de bedrijfsserver veilig in te richten
• het interactief maken van online theatershows
• het robotiseren/digitaliseren van je productieproces
• het ontwikkelen van een boekingssysteem of -app
• klantdata opschonen en efficiënter inrichten via een CRM systeem

Direct digitaal aanvragen
Met de mkb-voucher digitalisering ondersteunen wij innovatieve en duurzame plannen van 
ondernemers uit het hele mkb, waaronder de retail, gastvrijheids- en culturele sector, agro-food 
ondernemers, de dienstensector en de industrie.
Aanvragen kan vanaf 9 mei tot 13 mei 17.00 uur via het digitale formulier. Dit is te vinden op: 
www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mkb-voucher-digitalisering/

Belangrijk
Net als vorig jaar verwachten wij veel aanvragen. Dit kan tot gevolg hebben dat diverse 
ondernemers uiteindelijk geen gebruik kunnen maken van deze voucher. We vinden het 
belangrijk dat ondernemers gelijke kansen hebben. Als het aantal aanvragen het beschikbare 
budget overstijgt, zal via de notaris worden geloot.


