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Arjen Schol
Ynbusiness
Ynside Business 

Subsidies en regelingen Frysk Toerisme Kongres

Wolkom!



Wie & wat zijn we
• Onafhankelijke sparringpartner

• Innoverend en vanuit multidisciplinair perspectief

• Uit het bedrijfsleven

Financiering

Internationalisering

Industrie Food & Retail

Recreatie & Toerisme

Industrie/SIH

Industrie/SIH

Agri

Health/PGO
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Ambitie
Ynbusiness is het beste startpunt voor Friese ondernemers

• Groei in (internationaal) ondernemerschap
• Meer rendement
• Succesvoller innoveren 

Versterkt de schakels in jouw keten 



Programma

• Intro

• Subsidies en regelingen

• Hulp nodig?

• #DTV 

• Afsluiting





Lok op 1 – Covid-19-maatregelen VTE-
sector (anderhalvemeter regeling)

• Subsidie voor ondernemers in de vrijetijdseconomie voor 
materiaalkosten of inhuur van derden voor noodzakelijke 
aanpassingen ivm corona (volgens RIVM-richtlijn)

• Aan te vragen: t/m 2 april 2021
• Via: SNN https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-

19-maatregelen-vte-sector-fryslan

• Voorwaarden:
• Subsidie omvat 50% van de gemaakte kosten, met een minimum bedrag 

van € 1000 en maximaal € 1500;
• Voor kosten gemaakt na 6 mei 2020;
• Maximaal 3 aanvragen per onderneming;
• Onderneming is ingeschreven onder vastgestelde SBI-codes.



Voucher MKB Fryslân 2021

• Voor Friese MKB-ers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de 
strategische HR stimuleren 

• 50% subsidie, (van € 500,- tot € 2.500,-) van externe (advies)kosten. 
Max € 5.000,- subsidie op bij- en omscholing.

• Bedrijfsontwikkeling (financieringsplan, procesoptimalisatieplan, 
overnameplan, advies over circulair ondernemen of bedrijfsplan). 

• Innovatie-advies (haalbaarheid).
• Laten opstellen van strategisch HR beleidsplan en/of implementatie.
• Omscholen en bijscholen van personeel (en ondernemer). 
• Voorwaarden:

• Project is binnen zes maanden afgerond. Bij- en omscholing: binnen een jaar.
• Maximaal twee keer aanvragen voor verschillende activiteiten per 

ondernemings(groep). 
• Verplichtingen nog niet aangegaan (offertefase)!

• Aanvragen tot en met 31 december 2021. 
• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-

mkb-fryslan-2021-2023



Duurzaam investeren

Voor Friese bedrijven die willen investeren in duurzame maatregelen:
• ISDE subsidieert gedeelte van aanschaf zonneboilers, zonnepanelen, windturbines en 

warmtepompen. 
• SDE++ subsidieert het verschil in kosten tussen fossiele en duurzame (biomassa, geothermie, 

water, wind of zon) energie. Ook subsidie voor CO2-reducerende maatregelen.
• EIA: aftrek van 45% van de fiscale winst. Gemiddeld 11% netto voordeel op investeringen vanaf € 

2.500,- in energiezuinige technieken, duurzame energie (gebouw, bedrijfsprocessen, 
transportmiddelen, energieopslag en/of energieprestatieadvies.

• MIA: aftrek tot 36% van de fiscale winst. Gemiddeld tot 9% netto voordeel op investeringen vanaf 
€ 2.500,-. En VAMIL: in eerste jaar 75% afschrijven. In jaren hierop overige 25%. Op investeringen 
in milieuvriendelijke technieken (circulaire economie, voedselvoorziening, landbouw, 
transportmiddelen, klimaat en lucht, ruimtegebruik en milieuadvies

Al dan niet in combinatie met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Meer informatie: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

+ gesubsidieerd energie advies mogelijk in diverse Friese gemeenten! Vraag Ynbusiness naar de 
mogelijkheden.



https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2021



VIA 2020 Organisatie-innovatie

• Voor (Friese) MKB’ers die hun organisatie- en/of 
verdienmodel willen vernieuwen en/of strategisch 
willen samenwerken.

• Subsidiabel: kosten advies, begeleiding en/of 
coaching.

• Subsidie 50% met een max van € 12.500,-. 
• Subsidiabele kosten (min. € 10.000,-)

• Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;

• Aanvragen tot en met 31 december 2021.
• Meer informatie: 

https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-
organisatie-innovatie-2020



Innovatiefonds Leeuwarden

• Voor bedrijven die een innovatief product/dienst/proces 
willen ontwikkelen in Leeuwarden. 

• Betreft een subsidie (of lening) van max. 40% van de 
kosten van het project. De aan te vragen subsidie / lening 
is min. € 12.500,- en max. € 25.000,- .

• Het project wordt uitgevoerd door een 
samenwerkingsverband van minimaal twee organisaties. 
Het project is binnen één jaar na het verlenen van de 
bijdrage uitgevoerd.

• Max 1x per jaar aan te vragen (eerder project moet zijn 
afgerond)

• Aanvragen vanaf januari 2021.
• https://www.leeuwarden.nl/nl/innovatiefonds



Waddenfonds
• Subsidieert initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame 

economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

• Thematische Openstelling (aanvragen t/m 30 april 2021).
• Max € 1.000.000,- / max 90% subsidie. Projectkosten min. € 200.000,-
• Op thema’s cultuurhistorie en landschapsontwikkeling; bodem, water, licht 

en geluid; verduurzaming energiehuishouding en aquaculturen.

• Budget Lokale Innovaties (aanvragen t/m 2 juli 2021).
• Max € 50.000,- / 50% subsidie. 
• Voor activiteiten die de vitaliteit en sociaaleconomische duurzaamheid 

van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe 
netwerken of versterking van bestaande netwerken.

• Meer informatie: http://waddenfonds.nl/



Overig

• Sib Coachingsvoucher (RVO)

• Qop: regiomarketing NO Fryslan

• Iepen Mienskip, Leader NW en NO Fryslan = 
Streekwurk!

• Subsidies voor technologische innovaties: MIT, 
VIA, Valorisatie etc.! 

• E.v.a.!!!



Hulp nodig?

• Kosteloos gesprek

• Inschatting haalbaarheid / scan 
mogelijkheden

• Tips en trucs voorbereiding
• Roadmap!

• Schakelen in netwerk voor vervolgstap
• Subsidieverstrekkers, financiers en/of 

specialisten

• Maatwerk!!!
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#DTV
via chat of tafel in netwerklounge  

(15:45-16:30)



Dank voor uw aandacht!

06-11456712 / arjenschol@ynbusiness.nl
058-7600500  / www.ynbusiness.nl


