SLIM-subsidieregeling
(Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen)

ins & outs

Wat houdt de subsidie in?
Deze subsidie ondersteunt initiatieven ter bevordering van het leren & ontwikkelen in organisaties
(leercultuur / leven lang leren).
Wat is de doelgroep?
•

MKB

•

Grootbedrijven binnen de sectoren horeca, landbouw en recreatie

•

Samenwerkingsverbanden in het MKB: brancheorganisaties, werkgevers- &
werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen

Waarom is deze subsidie in het leven geroepen?
In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend
leven. Het MKB heeft in vergelijking tot grotere bedrijven vaak minder tijd, geld en expertise als
het gaat om leren en ontwikkelen. Ook in de horeca, landbouw en recreatie blijkt het lastig te zijn
om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. De SLIM-subsidie geeft een injectie om het leren &
ontwikkelen
te bevorderen.
Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie loopt van 2020 - 2024 en kan in elk jaar worden aangevraagd.
Individuele aanvragen (looptijd 12 maanden)
Een individuele onderneming kan 5.000 tot 25.000 euro aanvragen.
Hoeveel van de aanvraag krijg je gesubsidieerd?
•

Kleinbedrijf (tot 50 personen): 80%

•

Middenbedrijf (50 tot 250 personen): 60%

•

Grootbedrijf (vanaf 250 personen) in de horeca, landbouw en recreatie: 60%

Gezamenlijke aanvragen / samenwerkingsverband (looptijd 24 maanden)
Bij een samenwerkingsverband kan 25.000 tot 500.000 euro aangevraagd worden. De hoofdaanvrager kan een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds,
werknemersvereniging
of werkgeversvereniging zijn.
Een samenwerkingsverband bestaat tenminste uit 2 individuele MKB-werkgevers.
Bij een samenwerkingsverband wordt 60% van de aanvraag gesubsidieerd.
Welke kosten zijn subsidiabel?
•

Externe kosten (inhuur externen)

•

Directe loonkosten (personen die zich in het bedrijf bezighouden met leren & ontwikkelen)

•

Toeslag van 15% op externe en directe kosten t.b.v. overige gemaakte kosten

Welke initiatieven vallen onder de SLIM-regeling?
• Doorlichting van de onderneming
• Loopbaan- en ontwikkeladviezen
• Methoden die werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te
ontwikkelen tijdens hun werk
Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?
Individuele aanvragen: 2 t/m 31 maart 2020.
Gezamenlijke aanvragen: 1 april t/m 30 juni 2020.

