
SLIM Regeling
Stimulering Leren en 
Ontwikkelen in mkb

vindsubsidies
an idox solution

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan
initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of
recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date
houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en
geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het
lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De
Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij

DOELSTELLINGEN

§ De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht
op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de
onderneming;

§ Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de
onderneming;

§ Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de
onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Bijvoorbeeld het oprichten van een
bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke
ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van
andere succesvolle projecten.

§ Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een
beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN

Mkb
§ 01-09-2020 t/m 30-09-2020 (subsidieplafond: € 14,5 miljoen)

Een aanvrager kan maximaal één subsidieaanvraag indienen.

TIJDVAK & SUBSIDIEPLAFOND
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Mkb-ondernemingen
§ Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering

van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
§ De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60% van

de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een
kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80% van de subsidiabele kosten. De
subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

§ Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het
geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele
praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De
maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.

§ Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen
drie maanden na toekenning starten.

CRITERIA NAAR TYPE AANVRAGER

Voor wie Maximale bijdrage
Kleine onderneming De subsidie is 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking

komen met een maximum van € 24.999.
Middelgrote onderneming De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking

komen met een maximum van € 24.999.

SUBSIDIABELE KOSTEN
§ Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel

initiatief;
§ Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of

een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van
het initiatief, berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd
met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van
1.720 werkbare uren op jaarbasis;

§ Een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiëring van overige
gemaakte kosten.

§ Onredelijk en niet noodzakelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het initiatief of een
onderdeel daarvan;

§ Loonverletkosten, zijnde de loonkosten van werkenden voor niet-productieve uren als
gevolg van deelname aan subsidiabele activiteiten, voor zover die hebben geleid tot een
vermindering van de werkbare uren voor de ondernemer;

§ Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten, zijnde alle niet
directe kosten waaronder begrepen de kosten van administratie en beheer;

§ Kosten gemaakt buiten de initiatiefperiode;
§ Kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege;
§ Externe kosten waarvoor geen factuur kan worden overgelegd;
§ Kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken;
§ Opleidingskosten;
§ Btw.

NIET SUBSIDIABELE KOSTEN
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1. Algemeen 
a. Beschrijving initiatief
b. Bedrag 
c. Planning 

2. Bevoegdheid subsidieaanvrager (elektronisch aanvraagformulier) 
3. De-minimisverklaring en mkb-verklaring
4. Activiteitenplan, beschrijf: 

a. Op welke wijze het initiatief bijdraagt aan het doel 
b. Of en in hoeverre andere partijen betrokken zijn 
c. Op welke wijze het initiatief wordt geëvalueerd 
d. Waarom subsidiëring noodzakelijk is 

5. Aanvraag kan bestaan uit meerdere activiteiten  
6. Voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten of een deel daarvan ook 

subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd of zal aanvragen, doet hij 
daarvan mededeling bij de aanvraag. 

7. Het initiatief wordt binnen 12 maanden afgerond 

§ Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de 
aanvragen bepaald door middel van loting. Dit gebeurt na afloop van het 
aanvraagtijdvak. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, 
belanden pas op het moment dat die herzien zijn door de aanvrager én wel volledig zijn, 
achteraan de rij die op basis van de loting is vastgesteld. Het is dus belangrijk een 
volledige subsidieaanvraag in te dienen. Voor de volgorde van plaatsing in de rij van de 
herziene aanvragen, is het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag 
bepalend. 

§ Nadat de aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij op 
basis van eventuele loting, inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvang je binnen 
achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het is ook 
mogelijk dat Uitvoering Van Beleid nog vragen heeft. Je ontvangt hierover dan zo 
spoedig mogelijk bericht.

§ Einddeclaratie: Binnen 22 weken na afloop van het project moet de einddeclaratie voor 
het project ingediend zijn bij Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal op de pagina Bijlagen 
en downloads een formulier beschikbaar worden gesteld.

§ Ontvangen subsidie: Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 
weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke 
subsidiebedrag ontvang je nadat de einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het 
kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

BEOORDELING

VASTSTELLING & EINDDECLARATIE

SUBSIDIEAANVRAAG


