Nieuwe kansen voor de toekomst met de MKB voucher
Ga direct naar de regeling:
•

"Geef je onderneming een boost met de MKB-voucher”

Als retail- of horecaondernemer zie je voortdurend kansen om te
vernieuwen en te verduurzamen. Vanaf nu kun je gebruik maken
van de MKB-voucher. Deze nieuwe subsidieregeling dient als
extra stimulans in deze coronacrisis. De regeling is in het leven
geroepen, omdat we zien dat de behoefte aan ontwikkeling en
vernieuwing nu nóg urgenter is.
Monique van Haaf, gedeputeerde Retail: “Onze retail- en
horecaondernemers spelen een belangrijke rol bij vitale steden
en dorpen. Ik zie dat de coronacrisis de ondernemers hard raakt
en daarom biedt Provincie Overijssel hen een extra steuntje in
de rug.”.

Aan

"We creëren kansen
voor retail- en
horecaondernemers
door te investeren
in vernieuwing en
innovatie. Zo
werken we samen
met ondernemers
aan vitale steden en
dorpen."

Met de MKB-voucher stimuleren we innovatie
De MKB-voucher is bedoeld voor alle ondernemers, dus ook
voor retail- en horecaondernemers. Via deze voucherregeling
versterkt de provincie ondernemerschap en stimuleert zij
investeringen. Je kunt denken aan de aanschaf van een nieuw kassasysteem, het ontwikkelen en
toepassen van een belevingsconcept in je winkel of het ontwikkelen van online producten of
diensten. Daarnaast kun je de MKB-voucher inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen, het experimenteren met nieuwe technieken of voor opleidingen op het gebied van
digitalisering. Kortom, de MKB-voucher kun je breed inzetten! Je kunt zowel individueel of samen
met andere ondernemers gebruik maken van de voucherregeling.
Investeren? De provincie helpt!
Als je gaat vernieuwen of verduurzamen, moet je investeren. Met de MKB-voucher draagt de
provincie tot 50 procent bij aan je investeringskosten en tot 80 procent aan scholingskosten.
Vraag vandaag nog een MKB-voucher aan
Retail- en horecaondernemers vormen de motor van onze Overijsselse economie. Ben jij straks klaar
voor de toekomst? Met de MKB-voucher kun je morgen al aan de slag. Lees hier wat de spelregels
zijn en meld je direct aan via: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mkbvoucher/ Let op: de regeling stellen we op 10 februari a.s. open.
Heb je vragen? Mail onze retaildeskundige Renske Graafland via r.graafland@overijssel.nl
Organiseer je binnenkort een webinar of online sessie over de mogelijkheden en toepassing van de
MKB-voucher? En kun je onze ondersteuning daarbij gebruiken? We komen graag aanschuiven als
gastspreker. Kijk voor de flyer over de MKB-voucher op:
https://www.stadsbeweging.nl/nieuwsbericht/geef-je-toekomst-een-boost-met-de-mkb-voucher-ookvoor-retailers/

