Arbeid & Scholing
Subsidies in 2021

Investeert u in arbeid & scholing?
De volgende subsidieregelingen bieden kansen.

Regeling

SLIM
Subsidieregeling
leren en ontwikkelen
in het mkb

ESF+
Europees Sociaal
Fonds: Duurzame
Inzetbaarheid

Subsidieregeling
Praktijkleren

Doel

Voorwaarden

Stimuleren van leerrijke
werkomgevingen voor
de individuele mkb, een
samenwerkingsverband
of voor grootbedrijven in
de Horeca, Recreatie of
Landbouw.

Het project past binnen 1 van
de volgende thema's:
1. Scholing- opleidingsplan.
2. Loopbaan- en
ontwikkeladviezen.
3. Methode voor stimuleren
kennis en competenties.
4. Praktijkplaats derde leerweg.

Stimuleren duurzame
inzetbaarheid van
medewerkers. Het doel
is om mensen gezond
hun pensioen te laten
bereiken.

Thema's:
1. Gezond, veilig en vitaal
werken.
2. Goed werkgever- en
opdrachtgeverschap.
3. Leven lang ontwikkelen en
arbeidsmobiliteit.
4. Bewustwording van de
loopbaan en het nemen van
eigen regie.

Stimuleren dat bedrijven 1. Schooljaar loopt van 1 aug/
sept 2020 tot en met 31 juli/
praktijk- of
aug 2021.
werkleerplaatsen
aanbieden zodat mensen
beter voorbereid zijn op 2. Vmbo 3de en 4de leerjaar en
VSO/PRO laatste jaar.
de arbeidsmarkt.
3. Mbo-bbl leerlingen.
4. Hbo duaal- of deeltijdtraject.
5. Promovendi/toio's.

Wilt u meer informatie over hoe
u een subsidie succesvol kunt
aanvragen of bent u op zoek naar
ondersteuning bij uw aanvraag?
Laat u dan vrijblijvend informeren.

Subsidieadviesbureau en
ondersteunt bij de aanvraag, de
administratie en de vaststelling.
E
W
T

info@subcode.nl
www.subcode.nl
06-46535871

Bijdrage

Mkb-bedrijf
€ 24.999, -

Openstelling

Mkb-bedrijf
2 mrt t/m 31 mrt en;
1 sept t/m 30 sept

Samenwerking mkb
€ 500.000, Samenwerking mkb
en grootbedrijf
Grootbedrijf
1 april t/m 30 juni
€ 200.000, -

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Vermoedelijk 50%

In 2021 start een

van de kosten voor

nieuw ESF-

het inschakelen van

programma voor

een externe P&O-

de periode

adviseur.

2021-2027. We
houden u graag op
de hoogte.

€ 2.700, - per
gerealiseerde
praktijk- of
werkleerplaats.

2 juni t/m
15 september.

Wij zijn accountants voor
dynamische en innovatieve
ondernemers.
E
W
T

info@jongbloed.ac
www.jongbloed.ac
088 027 0044

