Info over de kmo-portefeuille
Bent u nog niet vertrouwd met de kmo-portefeuille? Lees dan zeker deze brief alvorens uw aanvraag in te
dienen.
Voor deelname aan een opleiding georganiseerd door 2Mpact, kunt u gebruik maken van 50% subsidie op
de deelnameprijs via de kmo-portefeuille. Kosten voor catering, cursusmateriaal en BTW komen niet in
aanmerking voor subsidie en dienen volledig aan 2Mpact betaald te worden.
2Mpact is ingeschreven als erkend dienstverlener. Het 2Mpact-erkenningsnummer bij de kmo-portefeuille
is DV.O207084. (Let op na de punt komt de hoofdletter O en voor en na de 7 het cijfer nul!)



Pijler:
Domein:

Opleiding
Algemeen domein

Wie komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille?
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die
voldoen aan een aantal voorwaarden. U vindt deze voorwaarden terug op de site www.kmoportefeuille.be.
Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille?
U dient zich te registreren via www.kmo-portefeuille.be. Dit kan u best doen van zodra u zich inschrijft
voor een opleiding bij 2Mpact.
Opgelet:
1) Bij een eerste aanvraag moet u een aantal dagen wachten op uw login-gegevens waardoor de
datum van uw subsidieaanvraag zal verschuiven. Deze login-gegevens worden via brief per post
opgestuurd.
2) Bij de aanvraag kiest u het beste voor de browser Internet Explorer. Bij andere browsers krijgt u
een foutmelding en kan u niet inloggen.
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Volg deze stappen voor de subsidieaanvraag bij de kmo-portefeuille:
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Bron: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/goedkeuren-van-subsidieaanvragen-en-beheer
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Uitleg bij het schema (zelfde cijfers):
1.

2.

3.

4.

5.
6.

U schrijft u in voor de gewenste opleiding en geeft aan dat u gebruik wenst te maken van de kmoportefeuille. U betaalt de eventuele niet-aanvaarde kosten (catering en cursusmateriaal) en de
totale BTW van de factuur rechtstreeks aan 2Mpact.
U doet een subsidieaanvraag voor de deelnameprijs via de website www.kmo-portefeuille.be. Vul
alle velden correct in:
 uw contactgegevens (dit is zeer belangrijk voor verdere richtlijnen vanuit het Agentschap
Ondernemen),
 het erkenningsnummer van 2Mpact, pijler en domein (zie boven),
 de datum van overeenkomst (= uw inschrijvingsdatum),
 de aanvaarde kosten (deelnameprijs) zoals op de factuur vermeld (excl. BTW)
 dienstverlener (2Mpact).
Opgelet: doe uw aanvraag ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding! (*)
Na betaling van de niet-aanvaarde kosten en BTW, bevestigt 2Mpact de subsidieaanvraag (binnen
de 30 kalenderdagen), indien alle velden correct zijn ingegeven. Indien niet correct of te laat
aangevraagd, wordt uw aanvraag geweigerd. U dient in dit geval tijdig (*) een nieuwe aanvraag in
te dienen.
U ontvangt een e-mail met de vraag om het eigen aandeel te storten. U stort de eigen bijdrage in
de elektronische portefeuille door middel van storting aan Sodexo (binnen de 30 kalenderdagen
na bevestiging van 2Mpact). Uw eigen bijdrage is 50% van de aanvaarde kosten (excl. BTW).
De Vlaamse Overheid vult de elektronische portefeuille aan met overige 50% van de aanvaarde
kosten (excl. BTW).
Nadien logt u nogmaals in en geeft u uw goedkeuring zodat het volledige bedrag aan 2Mpact
vanuit de elektronische portefeuille kan gestort worden.

(*) Belangrijke opmerking!
Om uw subsidie niet te mislopen, is het uiterst belangrijk dat u de aanvraag indient binnen de 14 dagen
na de eerste dag van de opleiding!
Start dus tijdig met uw aanvraag!
Indien u bij de initiële aanvraag of de verdere afhandeling van de procedure de vooropgestelde termijnen
voor bevestiging of betaling niet respecteert, zal uw aanvraag automatisch vervallen! De kans bestaat dat
u niet tijdig een nieuwe aanvraag kunt starten (binnen de 14 dagen na de eerste dag van de opleiding) en
u de subsidie misloopt!
Heeft u vragen over deze brief of uw aanvraag, aarzel niet om ons te contacteren!
Meer info
Meer gedetailleerde info over de procedure kunt u terugvinden op de website van het Agentschap
Ondernemen of neem contact met het team kmo-portefeuille via het nummer 1700:
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille.
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