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Subsidieregelingen inhuur extern advies  

Provincie Subsidieregelingen inhuur extern advies  
 

Friesland Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 
2016-2020 
• De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 

kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit 
varieert tussen € 5.000 en € 10.000; 

• Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een 
haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, 
kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en 
voor het realiseren van een matchmaking; 

• Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020. 
Website: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-
regelingen_3217/item/internationaal-ondernemen-fryslan-
2016-2020_3079.html 
 

Groningen EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 
De regeling is gericht op de gemeenten Het Hogeland, 
Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de 
voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, 
Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl (deze plaatsen vormen 
samen het zogeheten werkingsgebied van de regeling). 
 
Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van een 
externe deskundige voor: 
• het opstellen van businessplannen; 
• de uitwerking van marketingplannen; 
• het opstellen van haalbaarheidstoetsen; 
• de voorbereiding en indiening van voldoende uitgewerkte 

voorstellen voor inzet van risicofinanciering door andere 
partijen dan de aanvrager zelf; 

• de voorbereiding en uitwerking van plannen voor 
bedrijfsoverdracht. 

 
De subsidie is 50% met een maximum van €2.500,- 
https://www.snn.nl/ondernemers/ebg-adviesregeling-2020 
 

Drenthe Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl 
Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een 
kennisleverancier. 
De kennisleverancier levert kennis ten behoeve van: 
a. groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of 
bedrijfsovername); of 
b. innovatie; of 
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c. het creëren van een nieuwe afzetmarkt. 
 
De regeling betreft een financiële ondersteuning van 
maximaal € 1000, € 2.000 of € 5000 voor het inhuren van 
een kennisleverancier. Deze moet aantoonbaar over de 
benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer 
met de nieuwe plannen te ondersteunen. 
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-
subsidies-rij/@125418/subsidie-voucher/ 
 
Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe 
De regeling biedt financiële steun bij: 
• internationale marktverkenningsactiviteiten; 
• internationale marktontwikkelingsactiviteiten; 
De subsidie bestaat uit maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000. 
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-
subsidies-rij/@125626/subsidie-4/ 
 

Overijssel Subsidie snel groeiende bedrijven 
Dit is een onderneming met een omzet van minimaal 1 
miljoen euro per jaar. Een groei in omzet en werknemers 
van minimaal 10% per jaar gedurende de afgelopen drie 
jaren. Bij de start van de groeiperiode minimaal 10 en 
maximaal 250 werknemers en de ambitie en potentie om te 
groeien. 
De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor 
subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 
€20.000,- per aanvraag. 
http://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-
economie/snel-groeiende/ 
 

Flevoland Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-
2020 
Een voucher kan worden aangevraagd door een mkb-
ondernemer in Flevoland met kansrijke ambities om de 
onderneming te laten versterken en/of te laten groeien. 
Criteria hiervoor zijn omzet of werk of een combinatie. 
Deze regeling betreft de volgende type vouchers: 
a.Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde 
en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business 
development, investment readiness of versnelling van 
(nieuwe) bedrijfsactiviteiten; 
50% van de subsidiabele kosten met een max.van € 15.000; 
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https://voucherregelingflevoland.nl/vouchertype-1 
 
 

Gelderland Groeiversneller 
Met een voucher van maximaal € 10.000 kunnen 
ondernemers kennis inkopen. De eigen bijdrage van de 
ondernemer is hierbij 50% van de totale kosten. 
Een voucher kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het 
inhuren van een organisatieadviseur, het inkopen van 
expertise voor marktonderzoek, financieel advies of 
specifieke kennis van techniek.   
Website: https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller 
 

Noord-
Holland 
 

Geen externe adviesregelingen. 

Zuid-Holland 
 

Geen externe adviesregelingen. 

Utrecht 
 

Geen externe adviesregelingen. 

Noord-
Brabant 
 

Geen externe adviesregelingen. 

Limburg LimburgMakers adviesregeling 
Subsidie op extern advies voor o.a. Het ontwikkelen van een 
nieuw business model, waarmee op een vernieuwende 
manier waarde wordt gecreëerd. 
LIOF financiert middels de adviesproject-subsidie 50% van 
de kosten van de ingehuurde externe expert, tot een 
maximum van € 10.000. 
 
https://liof.nl/fondsen-en-
programmas/limburgmakers/limburgmakers-adviesproject 
 

Zeeland Geen externe adviesregelingen. 
 

 

 

 

 


