Klaar voor de toekomst
met de MKB-voucher
Voor ondernemers in Overijssel stelt provincie Overijssel een MKB-voucher
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, innovatie en scholing.
De coronamaatregelen hebben een grote impact op ondernemers. Iedere
ondernemer heeft daarbij zijn eigen uitdagingen. Daarnaast werken we in
Overijssel aan een schone en circulaire economie. Door te vernieuwen en te
verduurzamen kunnen organisaties juist nu het verschil maken.
De MKB-voucher is hiervoor een extra stimulans.

Voor wie?
De provincie maakt zich sterk voor ondernemersvriendelijke ondersteuning.
Daarom kiest de provincie voor een brede voucherregeling. 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 deze voucher zet je stappen voorwaarts in de ontwikkeling van je eigen
organisatie en draag je bij aan een innovatieve Overijsselse economie en aantrekkelijke
leefomgeving.
Waarvoor kan ik de voucher inzetten?
De MKB-voucher heeft direct effect op de toekomst van je onderneming.
Hiermee kun je morgen al aan de slag. Vraag de voucher bijvoorbeeld aan om je
ambities waar te maken op het gebied van digitalisering, innovatie en scholing.
Ondernemers kunnen een voucher ontvangen voor de volgende activiteiten:
a.

Maximaal € 2.500,- voor de aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning
van nieuwe verdienmodellen en/of digitale dienstverlening en verkoop.

b.

Maximaal € 10.000,- voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten,
diensten en productieprocessen, dan wel het verbeteren van bestaande
producten, diensten of productieprocessen door toepassing van innovatie.

c.

Maximaal € 15.000,- voor scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van
vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen.

Maximaal de helft van de kosten wordt vergoed waarbij de subsidie voor meerdere
activiteiten kan worden aangevraagd met een maximum bedrag van € 27.500,-.
Voorbeelden
• Hoe breng je offline en online verkoop samen
• Nieuwe duurzame verdienmodellen voor jouw bedrijf
• Digitale strategie en digitale verdienmodellen
• Digitaliseren van voorraadmanagement
• Scan en/of advies op het gebied van cyberveiligheid
• Scholing van personeel onder andere op het gebied van online marketing,
augmented reality, het gebruik van big data
• Ontwikkelen van een boekingssysteem of een app
• Optimaliseren van bedrijfsprocessen
• Product, dienst- of procesinnovatie op technische en economische
haalbaarheid toetsen
Direct digitaal aanvragen
Het MKB is de motor van de Overijsselse economie. Met de MKB-voucher
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 10 februari via het digitale
formulier. Dit is te vinden op:
www.overijssel.nl/mkb-voucher

Contact
Neem bij vragen contact op met het Subsidieloket:
subsidie@overijssel.nl of 038 499 83 80.
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