Factsheet subsidievouchers Noordoost-Brabant
Noordoost Brabant Werkt staat voor een veerkrachtige arbeidsmarkt waar plaats is voor alle talenten en
werk voor iedereen die wil werken. Dat leidt tot interessante programma's voor jou als bedrijf in de regio.
In dit programma kun je gebruik maken van interessante subsidievouchers om te investeren in het leren
en ontwikkelen van jouw medewerkers. Hiermee worden 50% van je kosten vergoed. Zonder
administratieve lasten! In deze factsheet vind je meer informatie over deze vouchers.
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Welke ﬁnanciële spelregels gelden er?

Over de subsidievouchers

Er zijn instapvouchers t.w.v. 2.000 euro zonder eigen bijdrage. Deze
kunnen worden gebruikt om te bepalen waar jouw bedrijf behoefte
aan heeft rond het leren en ontwikkelen van medewerkers. Ook kun je
gebruik maken van aanvullende vouchers tot 10.000 euro, waarbij een
eigen bijdrage van 50% geldt. De administratie wordt hierbij volledig uit
handen genomen.

De subsidievouchers zijn onderdeel van de SLIMsubsidie: een nationale subsidieregeling die erop
gericht is het leren en ontwikkelen van medewerkers
binnen het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

Mail naar slim@noordoostbrabantwerkt.nl en meld je aan!

