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Besluit
Vlaamse regering van maart 2016

Subsidies internationaal
ondernemen

Algemene
voorwaarden
• De aanvraagtermijn: uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang project.
• Aanvragers moeten voldoende Vlaamse toegevoegde waarde creëren.
Klemtoon op tewerkstelling in Vlaanderen. Wettelijk verankerd
beoordelingscriterium.
• Alle verbintenissen ten aanzien van FIT moeten nageleefd zijn.
• Uniform steunpercentage van 50%, behalve voor ondernemingen die
nog nooit subsidie ontvingen van FIT (75% voor hun eerste 4 dossiers).

Tweesporenbeleid

1.

Generieke initiatieven
•
Individuele prospectiereizen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
•
Deelname aan buitenlandse beurzen en niche-evenementen (of organisatie) - ook onder
virtuele vorm
•
Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
•
Oprichting prospectiekantoor buiten de EER
* Kans is vrij groot dat steuntypes ook opengesteld worden voor UK. (Wanneer ze de EER
verlaten)

2.

Maatwerkproject

Maximaal 4 projecten per jaar (inclusief eventueel maatwerkproject), vrij te kiezen door de
aanvrager.

Schematisch overzicht
aanvragers, initiatieven en
steunpercentages
Initiatief

kmo

Grotere Onderneming

OO - GK

Samenwerkingsverbanden

(die niet onder de structurele financiering vallen)
Prospectiereizen

X

X

Beurzen/niche-evenementen

X

X

Digitale bedrijfscommunicatie

X

X

Prospectiekantoren

X

Internationale maatwerkprojecten

X

Steunpercentage

50 % (of 75 %) vd
aanvaardbare kosten

X

50 % vd aanvaardbare
kosten

X
X

X

50 % vd aanvaardbare
kosten

50 % vd aanvaardbare
Flanders
Investment & Trade | 7
kosten

Export uit Vlaanderen

Situering
extra steunmaatregelen
▪ Kader: Het FIT Corona Exit-Plan.
▪ Doel: antwoord bieden op de uitdagingen die de Covid-19 pandemie op het vlak van
internationaal ondernemen met zich mee brengt.
▪ Boodschap: “call to action”. Wacht niet op een vaccin of tot wanneer de coronacrisis voorbij is
om initiatief te nemen. Denk daarbij out of the box aan vernieuwende concepten, digitale
transformatie,...

Situering
extra steunmaatregelen
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vaststelling van de
voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies onder de vorm van Bijzondere
Exportsteun en Starterspakketten Internationalisering voor activiteiten ter bevordering
van het internationaal ondernemen.
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Uitgangspunten
▪ Zowel het Starterspakket Internationalisering als de Bijzondere Exportsteun ressorteren
onder de-minimis (net zoals het Besluit van de Vlaamse Regering van 2016). Verordening
van de Europese Commissie.
▪ Enkel kmo’s worden toegelaten (dus geen grote ondernemingen, geen partner- of
middenveldorganisaties, geen clusters, geen gemengde kamers).
▪ Projecten moeten betrekking hebben op internationaal ondernemen.
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Bijzondere Exportsteun
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Algemeen
Voorwaarden
Doelgroep
Hoeveel bedraagt de subsidie?
Hoe uw subsidie aanvragen?
Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald?
Wat gebeurt er na afloop van het project?

Starterspakket
Internationalisering
Wat?
• Maximaal 150 Starterspakketten Internationalisering in 2020, met waarschijnlijk een zelfde
aantal in 2021.
Doelstelling
• Zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven laten internationaliseren.
Voor wie en waarom?
• Subsidie voor Vlaamse kmo’s die nog nooit een subsidie ontvingen.
• FIT mikt vooral op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.
Wanneer?
• Beschikbaar vanaf oktober 2020 – en later.

Starterspakket
Internationalisering
Voorwaarden
▪ U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo.

▪ Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een
exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
▪ Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
▪ Uw onderneming heeft nog nooit financiële steun ontvangen van FIT.
▪ U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale,
federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
▪ Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
▪ Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

Starterspakket
Internationalisering

Doelgroep
Jonge innovatieve ondernemingen
die hun eerste stappen zetten op de internationale markt.

Starterspakket
Internationalisering
Welke ondernemingen komen niet in aanmerking?
▪ Ondernemingen die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden:
▪ Ontbinding
▪ Faillissement
▪ Stopzetting
▪ Vereffening
▪ Ondernemingen die behoren tot de uitgesloten sectoren volgens hun NACE-BEL-code.
▪ De openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het
aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de overheid is.

Starterspakket
Internationalisering
Hoeveel bedraagt de subsidie?
▪ Eenmalige forfaitaire subsidie van 7.000 euro. Inzetbaar voor alle kosten rond
internationalisering met uitzondering van eigen loonkosten.
▪ Niet te combineren met de steunmaatregelen opgenomen in het besluit van 2016.
▪ Een onderneming kan slechts aanspraak maken op 1 van de 2 nieuwe steunmaatregelen.
▪ FIT voorziet bij de uitvoering van het project een persoonlijke begeleiding, coaching en
opvolging door een adviseur internationaal ondernemen uit de provincie. De adviseur
internationaal ondernemen zal op 3 tijdstippen contact opnemen met de begunstigde van de
• bij aanvang van het project;
steun:
• tijdens de uitvoering van het project;
• bij de afloop van het project.

Flanders Investment & Trade

Starterspakket
Internationalisering
Hoe uw subsidie aanvragen? (1)
▪ Snelle en eenvoudige online procedure via de FIT-website.
▪ De aanvraag kan enkel worden ingediend binnen de vastgelegde oproepperiode.
▪ Afhankelijk van het beschikbare budget (enveloppe-systeem).
▪ De oproepperiode kan vroegtijdig beëindigd worden wanneer het aantal ingediende aanvragen
het aantal aanvragen die budgettair kunnen goedgekeurd worden met 20% overschrijdt.
▪ Belangrijk: controleer best op voorhand of uw toegangsrechten tot de applicatie juist staan.

Starterspakket
Internationalisering
Hoe uw subsidie aanvragen? (2)
▪ Enkel kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de
aanvraag komen in aanmerking.
▪ Wanneer u aangeeft dat de aanvraag volledig is, zult u een volgnummer ontvangen, als bewijs
dat de aanvraag officieel werd ingediend.
▪ U bent ervoor verantwoordelijk om alle vereiste en juiste informatie toe te voegen.
▪ Na ontvangst van uw volgnummer heeft u nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om uw
aanvraag aan te vullen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode als niet ontvankelijk
verklaard.
▪ Uw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt uw voorrang.
Ontvankelijke dossiers die eerst zijn ingediend, komen bij een gelijke score van de
selectiecommissie eerst in aanmerking voor subsidie.

Starterspakket
Internationalisering
Hoe uw subsidie aanvragen? (3)
▪ Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:
• Het volledig elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
• Een voorstelling van het bedrijf en haar activiteiten;

• Een duidelijke beschrijving van het project;
• Een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal negen maanden;
• Een kostenraming van minimaal het bedrag van de forfaitaire subsidie.

Starterspakket
Internationalisering
Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en
uitbetaald? (1)
▪ De ingediende en volledige aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie op
basis van de beoordelingscriteria zoals die worden meegedeeld bij de oproep en dit aan de
hand van een score- en wegingstabel.
▪ In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk zestig
kalenderdagen na de datum van goedkeuring uitbetaald.

▪ De uitbetaling van de subsidie gebeurt dus voor de volledige afwerking van het project.

Starterspakket
Internationalisering
Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag
beoordeeld en uitbetaald? (2)
Beoordelingscriteria:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het potentieel om internationaal te schalen
Innovatie
Duurzaamheid en ethisch verantwoord ondernemen
De tewerkstelling en de beschikbare kennis
De kapitaalstructuur
Het exportplan en voorziene uitvoeringsplan
Reeds gerealiseerde betalende omzet
Market-fit in Vlaanderen
Voorbereidend marktonderzoek en marktstudie.

Starterspakket
Internationalisering
Wat gebeurt er na afloop van het project?
▪ Ten laatste 9 maanden na goedkeuring van de aanvraag dient u een commercieel verslag in te
vullen met de resultaten van het gesubsidieerde project.
▪ FIT beoordeelt het commerciële verslag en kan steeds facturen of bewijsstukken opvragen die
de goede afloop van het project bewijzen.
▪ FIT kan in volgende situaties beslissen om geen steun meer toe te kennen aan uw onderneming
in het jaar volgend op de beslissing van uw aanvraag:
•
•
•
•

Het project werd niet uitgevoerd;
U kan onvoldoende bewijsstukken voorleggen van de uitvoering van het project;
U kan onvoldoende bewijzen dat er voor minstens het bedrag van de forfaitaire subsidie kosten
werden gemaakt.
U heeft onvoldoende medewerking verleend aan de persoonlijke begeleiding van de adviseur
internationaal ondernemen.
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Algemeen
Voorwaarden
Doelgroep
Hoeveel bedraagt de subsidie?
Hoe uw subsidie aanvragen?
Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald?
Wat gebeurt er na afloop van het project?

Bijzondere
Exportsteun
Doelstelling?
▪ Zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven snel terug laten internationaliseren.
Wat?
▪ Bovenop de reeds bestaande subsidieregeling maximaal 500 Bijzondere
exportsteunpakketten in 2020, met mogelijk een zelfde aantal in 2021.
Voor wie en waarom?
▪ Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s die reeds ervaring hebben met export.
▪ Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld om de export te herlanceren naar aanleiding van
de Coronacrisis.
Wanneer?
▪ Beschikbaar vanaf oktober 2020 – mogelijk ook in 2021.

Bijzondere
Exportsteun
Voorwaarden?
U bent een KMO met een Belgisch ondernemingsnummer en een exploitatiezetel in
het Vlaamse Gewest.

▪ U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een
internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
▪ Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.

▪ Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

Bijzondere
Exportsteun
Voorwaarden?
▪ Uw onderneming heeft minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel op de
laatst neergelegde jaarrekening.
▪ Uw onderneming heeft geen negatief eigen vermogen volgens de laatst neergelegde
jaarrekening.
▪ Uw onderneming heeft tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van
minstens 20% gerealiseerd.
▪ Uw projectdoelstelling moet passen in de relance naar aanleiding van de coronacrisis.

Bijzondere
Exportsteun

Doelgroep
Ervaren exporteurs

Bijzondere
Exportsteun
Welke ondernemingen komen niet in aanmerking?
▪ Ondernemingen die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden:
• Ontbinding
• Stopzetting

• Faillissement
• Vereffening

▪ Ondernemingen die behoren tot de uitgesloten sectoren volgens hun NACE-BEL-code.

▪ De openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het
aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de
overheid is.

Bijzondere
Exportsteun
Hoeveel bedraagt de subsidie?
▪ Eenmalige forfaitaire subsidie van 5.000 euro. Inzetbaar voor alle kosten die betrekking
hebben op internationaal ondernemen, met uitzondering van eigen loonkosten. Meerdere
initiatieven kunnen dus gecombineerd worden in één project.
▪ Deze subsidie kan bijkomend aangevraagd worden naast de reeds bestaande
steunmaatregelen van FIT.
▪ Een onderneming kan slechts aanspraak maken op 1 van de 2 steunmaatregelen
opgenomen in het besluit van 4 september 2020.

Flanders Investment & Trade

Bijzondere
Exportsteun
Hoe uw subsidie aanvragen? (1)
▪ Snelle en eenvoudige online procedure via de FIT-website.
▪ De aanvraag kan enkel worden ingediend binnen de vastgelegde oproepperiode. De
oproepperiode bepaalt de periode waarbinnen er aanvragen kunnen ingediend worden.
▪ Afhankelijk van het beschikbare budget (enveloppe-systeem).
▪ Deze oproepperiode kan vroegtijdig beëindigd worden wanneer het aantal ingediende
aanvragen het aantal aanvragen die kunnen goedgekeurd worden met 20% overschrijdt.
▪ Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van
de aanvraag komen in aanmerking.
▪ Belangrijk: controleer best op voorhand of uw toegangsrechten tot de applicatie juist staan.

Bijzondere
Exportsteun
Hoe uw subsidie aanvragen? (2)
▪ Enkel wanneer u aangeeft dat de aanvraag volledig is, zult u een volgnummer ontvangen via mail,
die bewijst dat de aanvraag officieel werd ingediend.

▪ U bent ervoor verantwoordelijk om alle juiste en vereiste informatie toe te voegen bij de aanvraag.
▪ Na ontvangst van uw volgnummer heeft u nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om uw aanvraag
te vervolledigen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode niet aanvaard.
▪ Uw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt uw voorrang.
▪ Ontvankelijke en volledige dossiers die eerst worden ingediend, komen eerst in aanmerking voor
de steun (First come, first served principe).

Bijzondere
Exportsteun
Hoe uw subsidie aanvragen? (3)
▪ Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:
•
•
•
•

Het volledige elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
Een duidelijke beschrijving van het project;
Een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal zes maanden;
Een kostenraming van minimaal het bedrag van de eenmalige subsidie.

Bijzondere
Exportsteun
Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald?
▪ Volledige aanvragen die binnen de oproepperiode tijdig worden ingediend en aan alle
voorwaarden voldoen zullen kort na de oproepperiode worden beslist.
▪ In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk zestig
kalenderdagen na de datum van goedkeuring uitbetaald.

▪ De uitbetaling van de subsidie gebeurt dus voor de volledige afwerking van het
project.

Bijzondere
Exportsteun
Wat gebeurt er na afloop van het project?
▪ Ten laatste 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag dient u een commercieel verslag in
te vullen met de resultaten van het gesubsidieerde project.

▪ FIT beoordeelt het commerciële verslag en kan steeds facturen of bewijsstukken opvragen
die de goede afloop van het project bewijzen.
▪ FIT kan in de volgende situaties beslissen om geen steun meer toe te kennen aan uw
onderneming in het jaar volgend op de beslissing van uw aanvraag:
• Het project werd niet uitgevoerd;
• U kan onvoldoende bewijsstukken voorleggen van de uitvoering van het project;
• U kan onvoldoende bewijzen dat er voor minstens het bedrag van de forfaitaire subsidie kosten
werden gemaakt.

Bedankt voor uw
aandacht.

Q&A

Vragen kunnen ook steeds naar
subsidies@fitagency.be worden opgestuurd.

