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Hoe kunt u

www.access2ﬁnance.eu

Wie komt in aanmerking voor

EU-ﬁnanciering

EU-ﬁnanciering?
Het webportaal Toegang tot ﬁnanciering
(Access to ﬁnance) helpt u EU-ﬁnanciering voor
uw projecten te vinden.

Er is ﬁnanciering beschikbaar voor starters,
ondernemers en bedrijven, ongeacht de
omvang of sector.

Wat voor soort ﬁnanciering
is er beschikbaar?
Er is een breed scala aan ﬁnanciering
beschikbaar: leningen, waarborgen,
vermogensﬁnanciering enzovoort.

verkrijgen?
Financier uw projecten met
middelen van de Europese Unie

Eén website die toegang biedt tot meer dan
100 miljard euro aan ﬁnanciering uit verschillende
EU-programma’s:
LENINGEN
WAARBORGEN

ENZOVOORT

EIGEN
KAPITAAL

COSME-programma
- Waarborgen voor kleine en middelgrote ondernemingen voor leningen
tot hoofdzakelijk 150.000 euro
- Eigen vermogen (groei- en expansiefase)

InnovFin-programma (Horizon 2020)

Wat zijn de voordelen van
medeﬁnanciering door de EU?

- Leningen en waarborgen voor innovatieve bedrijven
- Financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
- Eigen vermogen (begin- en opstartfase)

Eenvoudigere toegang tot ﬁnanciering
met bijkomende voordelen zoals lagere
rentetarieven of minder verplichtingen tot
het stellen van waarborgen.

Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
- Microleningen van maximaal 25.000 euro aan micro-ondernemingen
en kwetsbare personen die een micro-onderneming willen opzetten
of ontwikkelen
- Eigen vermogen tot 500.000 euro voor sociale ondernemingen

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)
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- Financiering van leningen, waarborgen en eigen vermogen of
subsidies aan bedrijven
Ondersteuning wordt voorzien door meerjarenprogramma’s,
die worden medegeﬁ nancierd door de EU.

Hee u verder gratis advies nodig?
U kunt ook contact opnemen met één van onze 600
EU-bureaus van het Enterprise Europe Network.
Zij kunnen u helpen met het vinden van internationale
zakenpartners en advies geven over EU-wetgeving en
toegang tot EU-ﬁnanciering. http://een.ec.europa.eu/

Vraag EU-ﬁnanciering aan

Eenvoudige toegang tot

in 3

EU-ﬁnanciering

eenvoudige stappen
Bezoek de website om ﬁnanciële instellingen te
vinden die in uw land EU-ﬁnanciering verstrekken.

De Europese Unie ondersteunt ondernemers en bedrijven met
een breed scala aan EU-programma’s die ﬁnanciële steun
verstrekken via lokale ﬁnanciële instellingen. De EU steunt elk
jaar meer dan 200.000 bedrijven.

Hoe het werkt
Het besluit tot verstrekking van EU-ﬁnanciering zal worden
gemaakt door de plaatselijke ﬁnanciële instelling zoals
banken, waarborgmaatschappijen of investeerders. Dankzij
de steun van de EU kunnen plaatselijke ﬁnanciële instellingen
bijkomende ﬁnanciering voor bedrijven voorzien.
De exacte ﬁnancieringsvoorwaarden — het bedrag, de duur,
de rente en de kosten — worden bepaald door deze ﬁnanciële instellingen. Contacteer één van de meer dan 1.000
ﬁnanciële instellingen om meer te weten te komen.

Uw recht op feedback over uw

kredietaanvraag
U hee het recht op feedback van de kredietinstellingen over hun besluit. Dit kan u helpen inzicht te krijgen in uw
ﬁnanciële positie en uw kansen te verbeteren om in de toekomst
ﬁnanciële steun te krijgen. Maak gebruik van dit recht en verwijs
naar artikel 431 van de EU-verordening kapitaalvereisten 2013*.

Contacteer een ﬁnanciële instelling
die ﬁnanciering voor uw investeringsnoden verstrekt.

Hoe kan ik rechtstreekse EU-subsidies
ontvangen?
De EU voorziet ook subsidies voor speciﬁeke beleidsdoelstellingen zoals onderzoek of onderwijs. Sommige hiervan kunnen
relevant zijn voor bedrijven. Alle subsidies zijn toegankelijk via
oproepen tot het indienen van voorstellen die op gezette
tijden worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op:
www.access2ﬁnance.eu
Vraag EU-ﬁnanciering rechtstreeks bij
de plaatselijke ﬁnanciële instelling aan.
Gebruik uw smartphone
om de QR-code te scannen.

* Deze verordening schrij voor dat kredietinstellingen “hun ratingbesluiten tegenover kleine en middelgrote ondernemingen en andere bedrijven die een krediet aanvragen op verzoek schrielijk zullen toelichten.”

