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De Groeivoucher - Richtlijnen Ondernemer 
 

Als u toegelaten bent in het programma De Groeiversneller kunt u een voucheraanvraag 

starten.  

 

De criteria waaraan de voucheraanvraag moet voldoen:  

1. u bent MKB ondernemer; 

2. gevestigd in Gelderland; 

3. u levert online aan:  

- offertes1,  

- ondertekende de-minimisverklaring en  

- MKB-verklaring.  

 

Oost NL beoordeelt of u een MKB bedrijf bent, steun mag ontvangen en de offerte en 

aanvraag aan de richtlijnen voldoet.  

 

Procesbeschrijving 

1. U heeft een quick scan ingevuld en bent na het intakegesprek toegelaten tot het 

programma De Groeiversneller. 

2. In uw gesprek met een business developer van Oost NL heeft u overeenstemming over 

de milestone die u wilt bereiken om groei te realiseren en over welke inhuur van kennis 

daarvoor nodig is.  

3. U upload de voor de voucher benodigde informatie via de portal. Hiermee dient u een 

aanvraag voor een voucher in.   

4. Na ontvangst van alle informatie ontvangt u van Oost NL binnen twee weken bericht of 

de aanvraag gehonoreerd is of niet.  

5. U kunt vanaf het moment van het compleet indienen van de informatie voor de voucher 

voor eigen rekening en risico starten met de activiteiten. 

6. Oost NL controleert of de aanvraag voldoet aan criteria, bepalingen en voorwaarden. 

7. Indien de aanvraag is gehonoreerd ontvangt u per email een toekenningsbrief, en krijgt u 

in de portal toegang tot het uitbetalingsformulier.  

8. U houdt de business developer van Oost NL op de hoogte van de resultaten.  

9. Zodra alle activiteiten zijn uitgevoerd, en de facturen zijn betaald, vult u het 

uitbetalingsformulier met toelichting van het resultaat in de portal in, en upload de 

- factuur;  

- betaalbewijs;  

- rapportage of andere aanwezige onderbouwing van het resultaat.  

10. Zijn er tussentijdse wijzigingen? Informeer uw business developer en overleg wat de 

consequenties zijn voor de voucher. 

11. Oost NL streeft ernaar binnen één maand na ontvangst van alle benodigde informatie uit 

te betalen.  

 

 
1 Uitgangspunt is één offerte, maximaal drie indien ze passen bij één specifieke milestone voor het maken van 

een groeistap. 
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Bepalingen en voorwaarden 

1. Voucheraanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2021 of zoveel eerder 

als het budget is uitgeput.  

2. De vouchers kunnen worden ingezet voor ontbrekende externe kennis en expertise (een 

dienst) en kan niet worden ingezet voor de aanschaf van materiële activa (bijvoorbeeld 

laptops), investeringen in en levering van productiemiddelen (bijvoorbeeld bouw van 

ICT-systemen) en reguliere activiteiten.  

3. De offerte moet activiteiten, resultaten en het dag- of uurtarief vermelden.  

4. Het voucherbedrag is gelijk aan maximaal 80% van het totaalbedrag van de bij de 

aanvraag bijgevoegde offerte (exclusief BTW) met een maximum van € 16.000,-. Dit 

geldt voor toegekende vouchers vanaf 15 september 2020 tot uiterlijk 1 april 2021. Oost 

NL behoudt zich het recht voor om het subsidiepercentage eerder terug te brengen naar 

50%. 

5. De voucher kan niet worden ingezet voor activiteiten die al met publieke middelen 

gefinancierd zijn (stapeling van subsidies en staatsteun is niet toegestaan).  

6. De activiteiten zijn nog niet gestart en/of betaald op het moment van indiening van de 

aanvraag. 

7. Een bedrijf kan maximaal één voucher per zes maanden aanvragen. De startdatum 

genoemd in de toekenningsbrief is hierbij leidend. Na toekenning van de voucher moet 

de ondernemer binnen een maand starten met de uitvoering.  

Oost NL beoordeelt bij een nieuwe aanvraag opnieuw het groeiplan aan de hand van het 

dan geldende afwegingskader. Het bij herhaling ondersteunen van een bedrijf doet Oost 

NL alleen als dit de impact op de groei van het bedrijf rechtvaardigt.  

8. Binnen zes maanden na ondertekening van de overeenkomst moet de voucher zijn 

gebruikt (dat wil zeggen: de activiteiten gefinancierd met een voucher zijn afgerond).  

9. Het tijdig inleveren van het uitbetalingsformulier (tot vier weken na de uiterste einddatum 

van het project) inclusief bijlagen is een voorwaarde om de financiering te ontvangen.  

10. De voucher kan worden ingezet voor activiteiten van onafhankelijke dienstverleners en 

niet door personen die al als ZZP’er werkzaam zijn voor de onderneming, personen die 

familie zijn en dochterbedrijven.  

11. De factuur en het betaalbewijs moeten op naam van de onderneming staan. Het 

betaalbewijs bevat ook het rekeningnummer van de onderneming, bedrag en 

factuurnummer. 

12. De voucher wordt in één keer uitbetaald. Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. 

Uitbetaling vindt plaats na afronding van de activiteiten. 

13. Oost NL maakt van elke voucher een algemene beschrijvende tekst, die ze afstemt met 

de ondernemer. Deze tekst gebruikt Oost NL om te rapporteren aan de opdrachtgever 

de Provincie Gelderland en voor algemene communicatie. Daarnaast kan Oost NL 

vragen of de ondernemer een bijdrage kan leveren aan de externe communicatie van de 

resultaten van De Groeiversneller, bijvoorbeeld artikelen of presentatie in regionale 

evenementen. De ondernemer werkt hieraan mee, tenzij er zwaarwegende bezwaren 

zijn om dit niet te doen.   

14. Oost NL evalueert de impact van De Groeiversneller, door middel van enquêtes en/of 

interviews. De ondernemer dient hieraan mee te werken. Oost NL presenteert 

uitkomsten anoniem. 
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15. De aanvrager is in de periode tussen aanvraag en uitbetaling van de voucher niet in 

surseance van betaling of in staat van faillissement.   

 

Aanvullende bepalingen en voorwaarden internationaliserings- en exportplannen 

Voor internationaliserings- en exportplannen gelden de volgende extra bepalingen:  

16. Het doel is het betreden van een voor de ondernemer nieuwe buitenlandse markt. 

17. Reis- en verblijfkosten vallen niet onder de kosten die de voucher deels vergoed. 

18. Ontwikkelen van presentatiemateriaal (digitaal of drukwerk) voor een markt valt wel 

onder de kosten die de voucher vergoed. 

19. Bij internationale beursdeelname vallen alleen de m2, de standhuur en het standontwerp 

onder declarabele kosten en niet andere kosten zoals standinrichting, catering etc. 

 

Indien ondernemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en bepalingen, dan verliest 

de aanvrager het recht op de uitbetaling daarvan. Als na uitbetaling van de voucher blijkt dat 

de ondernemer Oost NL onjuist heeft geïnformeerd dan kan Oost NL de voucher 

terugvorderen. 

 

Contactinformatie  

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Maaike Büchner of Eileen Geelhoed, via 

088 667 01 00 of via degroeiversneller@oostnl.nl. 

 

 

  

De voucher kan worden verleend met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van 

de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun. 

 

Groeivouchers zijn een onderdeel van het programma De Groeiversneller. 

De Groeiversneller heeft tot doel de regionale economische groei te 

stimuleren en het aantal toekomstige arbeidsplaatsen te vergroten. 

Plannen en projecten moeten bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen. 

Gelderse MKB-ondernemingen zijn doelgroep van De Groeiversneller.  

Het programma De Groeiversneller voert Oost NL uit in opdracht van de 

financier Provincie Gelderland. 

mailto:degroeiversneller@oostnl.nl

