Subsidies,
geld ook
voor U!

helder, betrokken, slagvaardig

Kernpunten:

Een sprong
voorwaarts
Subvention is sinds 1998
actief in de subsidiewereld.
Een complexe wereld die
wordt gekenmerkt door
vele wetten en regels.
Met een groot aantal
adviseurs begeleiden we
projecten van klanten.
Door specialisatie hebben
we op diverse vakgebieden
de juiste en gewenste
subsidiekennis.
Onze kennis vergroot
uw subsidiekansen.

 Product- en procesontwikkeling
 Software- en programmatuurontwikkeling
 Technisch (wetenschappelijk)
onderzoek
 Energie- en milieu-innovaties
 
Technologische innovatieve
(internationale) samenwerkingsprojecten

Europa wil dat haar economie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie
ter wereld wordt. Een economie die in staat
is tot duurzame groei met meer en betere
banen en een hechtere sociale samenhang.
Bij het realiseren van deze doelstelling
vormt innovatie een kernbegrip.
Innovatieve product- of procesontwikkeling of onderzoek zijn belangrijke kenmerken van subsidiabele
projecten. Heeft het project daarnaast energie- en
milieugerelateerde voordelen, dan zijn er aanvullende mogelijkheden. Een ander relevant thema is
samenwerking. Er bestaan subsidieregelingen waarin
(internationale) samenwerking een pré of zelfs een
must is.
Optimaal gebruik maken van de diverse subsidiemogelijkheden blijkt in de praktijk echter keer op
keer een uitdaging. Subvention is uw partner, ook als
het gaat om subsidies met betrekking tot innovatie
en gaat deze uitdaging graag met u aan. Op een
persoonlijke, efficiënte wijze worden de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie in kaart gebracht.
In overleg worden deze mogelijkheden doorvertaald
naar daadwerkelijke aanvragen waarbij we u zoveel
mogelijk werk uit handen nemen. Het schrijven van
aanvragen, overleg met de subsidieverstrekker en het
tijdig en accuraat beantwoorden van diens vragen
vormen onderdeel van onze dienstverlening.
Een optimaal resultaat tegen een voor u minimale
inspanning. Dat is onze doelstelling.
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Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot het
aanvraag-traject. Ook de administratieve verplichtingen en afwikkeling van subsidietrajecten zullen door
uw innovatieadviseur tot in de puntjes worden begeleid. Op deze manier is controle een formaliteit en
heeft u te allen tijde de zaken goed op orde. Behalve
het verzorgen van de feitelijke aanvragen zullen we
constant alert zijn op nieuwe subsidiemogelijkheden
die relevant zijn voor uw organisatie. Grote betrokkenheid en meedenken met uw organisatie zijn onze
kenmerken.
Subvention zet kansen om in resultaat.

