
C&Explore -opleidingen en subsidie 
Wist u dat u bij C&Explore een subsidiemogelijkheid kan gebruiken? De opleidingen die C&Explore 
aanbiedt, worden effectief ook erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. De 
tussenkomst, bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen, bedraagt 30 of 40% afhankelijk van de grootte 
van het bedrijf. Deze pagina geeft een overzicht van alles wat u moet weten in verband met de 
subsidiemogelijkheden. 

De KMO-portefeuille behoort tot de toegankelijkste mogelijkheid voor deze subsidie aanvraag. Bent 
u niet helemaal thuis in de financiële wereld? Geen paniek, hieronder leggen we het u met veel 
plezier uit. 

KMO-portefeuille 

De KMO-portefeuille is de meest laagdrempelige manier om aan subsidies te komen. Bedrijven en 
zelfstandigen die bij C&Explore opleidingen volgen, ondersteunen in feite de overheidsprocessen van 
ondernemen, innovatie en internationalisatie en worden daarvoor beloond in de vorm van subsidies. 
Als kleine organisatie is het mogelijk om via deze optie jaarlijks tot 10.000 EUR aan subsidies te 
verkrijgen. Voor middelgrote organisaties komt dat op zo'n 15.000 EUR per jaar. 

De KMO-portefeuille is concreet mogelijk voor opleidingen, advies, strategisch advies, advies 
internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die wordt ingekocht bij erkende 
dienstverleners. 

 

 

 Wie heeft recht op subsidies? 

Kleine en middelgrote ondernemingen (die voldoen aan de Europese kmo-definitie) 

Gelegen in het Vlaamse Gewest 

Ondernemingen uit de privésector 

Ten behoeve van ondernemingen met een aanvaarde hoofdactiviteit 

 

 Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren? 

Alle opleidingen die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van uw huidige of 
toekomstige bedrijf functioneren komen in aanmerking om gesubsidieerd te worden.  

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in 
Vlaanderen. 

 

 Wat wordt er precies allemaal gesubsidieerd? 

Vanaf 1 april 2016 kan een kleine KMO tot 10.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar via de 
KMO-portefeuille. Een middelgrote KMO kan tot 15.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar. 
Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto. Niet enkel de opleidingskost wordt 



gesubsidieerd. Ook volgende kosten kunnen gesubsidieerd worden: kost van de opleiding, catering- 
en cursusmateriaal en de verplaatsingskosten van de docent. 

 

 Wat is het erkenningsnummer van C&Explore? 

Het registratienummer van C&Explore is DV. O231516. 

 

 Betalingstermijn van 2 weken 

De betaling van de opleiding dient binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren. Daarna vervalt de 
inschrijving en is er niet langer een plaats in de opleiding gereserveerd. De inschrijving vervalt 
eveneens indien de storting door de KMO-portefeuille niet binnen deze termijn gebeurd is. 

Daarom adviseren wij alvast via overschrijving de btw te betalen. 

 

 Bij wie kan ik terecht voor hulp? 

Gratis nummer: 1700 

Website: www.kmo-portefeuille.be 

Voor verdere informatie kan je terecht bij Christiaan Giudice op het nummer( +32) 0486 94 30 75 of 
via mail: christiaan.giudice@c-explore.com 

 

Wij helpen u graag verder wanneer u nog vragen heeft of wanneer er nog onduidelijkheden zijn. 

 

Laat het ons weten! 

 

C&Explore BVBA 

Nieuwe Kuilenweg 62/4 

3600 Genk 

0486/94.30.75 

info@c-explore.com 
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