Richtlijn bij het gebruik maken van de KMO-portefeuille voor opleidingen georganiseerd
door 2Mpact nv (versie 12.11.2020)
Te ondernemen stappen - Subsidieaanvraag via www.kmo-portefeuille.be
2Mpact – erkende dienstverlener
(in opdracht van de vereniging)
DV.O207084 op naam 2Mpact (niet
op de vereniging)

Deelnemer
(onderneming van de deelnemer)

Vlaamse overheid
(Agentschap
Innovatie en
Ondernemen)

U vraagt subsidie aan bij de KMOportefeuille op de website
(applicatie)
www.kmo-portefeuille.be (*)
De KMO-Portefeuille
stuurt u een
automatische e-mail met
betaalinstructies

2Mpact controleert en informeert over
uw aanvraag (met indien nodig,
instructies over het corrigeren van uw
aanvraag)

U betaalt uw ‘eigen bijdrage’ aan
de KMO-portefeuille (**)

2Mpact stuurt de digitale factuur aan
de deelnemer
U betaalt het
niet
subsidiabel
deel aan
2Mpact
(meestal
is dat de btw)

U logt nog eens
in en bevestigt

De overheid stort haar
bijdrage (20 of 30 %) in
uw KMO-portefeuille

in de KMOPortefeuille dat
het volledige
bedrag mag
gestort worden
aan 2Mpact.

De overheid stort het
bedrag (binnen de 14
dagen) aan 2Mpact

2Mpact registreert uw betaling

Uw deelname aan de opleiding is
definitief geregeld

(*) Aanvragen later dan 14 kalenderdagen na de (start)datum van de opleiding worden NIET meer aanvaard.
(**) U dient te betalen binnen 30 dagen na de online aanvraag, zo niet loopt u de subsidie mis.

Extra informatie:
Subsidieaanvraag via www.kmo-portefeuille.be
De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en is onderhevig aan
een aantal voorwaarden. U vindt die terug op de hierboven vermelde website.
Bij de aanvraag is het belangrijk om alle velden correct in te vullen:
-

Uw contactgegevens (inclusief e-mail waarop het Agentschap verder met u
communiceert)
Het erkenningsnummer van 2Mpact: DV.O207084 op naam 2Mpact
(na de punt staat een hoofdletter O en voor en na de 7 staat het cijfer nul)
Pijler: Opleiding
Domein: Algemeen domein
Datum van overeenkomst: = de datum waarop u zich heeft ingeschreven voor de
opleiding
De subsidiabele kosten: dit staat expliciet vermeld op de factuur (dit is zonder btw)

Termijnen !!!
Respecteer zeker de termijnen die vermeld staan in het schema om te vermijden dat de
subsidieaanvraag automatisch geannuleerd wordt. Je kan dan geen nieuwe aanvraag indienen en
het volledige deelnamegeld is dan verschuldigd !
Heeft u nog nooit de KMO-portefeuille gebruikt, dan moet je extra voorbereidende stappen
ondernemen, waardoor het respecteren van de timing nog belangrijker is. U ontvangt na registratie
de login per post (en dat kan enkele dagen duren). Een aanvraag kan niet meer opgestart worden
twee weken na een opleidingsdag of twee weken na de eerste opleidingsdag van een traject!
Gebruik bij voorkeur de browser Internet Explorer. Bij andere browsers kan u foutmeldingen krijgen
of lukt het soms niet om in te loggen.

