Factsheet

Subsidiemogelijkheden voor internationaal ondernemen

Doel
Met de subsidieregeling Internationaal Ondernemen wil de overheid MKB ondernemingen, die geen of weinig ervaring in het
buitenland hebben, ondersteunen bij het starten met internationale bedrijfsactiviteiten. Heeft u plannen hiertoe? Bekijk dan de
doelen, doelgroepen en budgetten van onderstaande regelingen.
2getthere - €750.000
Doel van 2getthere is het meerjarig ondersteunen van samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen (minimaal acht) om
op een strategische en planmatige wijze te internationaliseren.
Subsidiabele activiteiten zijn informatiestudies, bezoeken en bijeenkomsten, beurzen en tentoonstellingen, economische missie,
plaatsing van studenten, inhuren van adviseurs, investeringsprojecten en coördinatie. De subsidie bedraagt 50% tot 100% van de
kosten afhankelijk van de activiteit. Het maximum subsidiebedrag is €450.000.
Partners for International Business (PIB) - €7.150.000
Doel van PIB is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (mimimaal drie) op
voor Nederlandse kansrijke markten.
Met het programma Partners for International Business (PIB) kunt u met een groep van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) een buitenlandse markt betreden. Voorwaarde is dat er minimaal 3 bedrijven, bij voorkeur uit een van de topsectoren meedoen, en u een deel van uw activiteiten zelf financiert. Het samenwerkingsverband kan met de overheid een convenant
sluiten voor hulp op het gebied van economische diplomatie en modules (overheid-tot-overheid samenwerking, informatie, advies,
financiering, promotie en matchmaking en kennisintensieve samenwerking).
Internationaliseringsvouchers - €1.440.000
Doel van de internationaliseringsvouchers is het vergroten van het aantal ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt. Per MKB onderneming kan één internationaliseringsvoucher worden aangevraagd van maximaal €2.400 die u kunt inleveren
bij een ondersteuner (Kamer van Koophandel, Syntens). De ondersteuner kan helpen bij de inventarisatie van de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de ondernemingen op het gebied van internationaal ondernemen.
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NB!
U kunt voor alle drie de regelingen een aanvraag
indienen tot en met 31 december 2013 zolang er
voldoende budget beschikbaar is.

