Ondernemers in horeca, watersport of dagattracties in Zeeland met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen
gebruik maken van innovatievouchers. Hiermee kunnen ze hulp krijgen bij het zetten van de volgende stappen in
de ontwikkeling van hun bedrijf. Deze experimentele regeling is ingezet door de Provincie Zeeland om Innovatie in
de toeristische sector aan te jagen.

Wat is een innovatievoucher?
Met een Innovatievoucher kunnen bedrijven een financiële
bijdrage krijgen (50% van de kosten, tot maximaal €5.000) om
deskundigheid in te huren die (een deel van hun) innovatievraag
kan beantwoorden of erbij kan ondersteunen. Dit kan zijn op het
gebied van een business- of financieringsplan maar ook een
(technisch) ontwerp of inrichtingsschets of conceptontwikkeling.

Voorwaarden
De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van
€ 5.000) van de kosten voor extern advies; de andere helft van de
kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd.
Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het
traject.
De regeling staat open voor ondernemers in de horeca, dag
attracties of watersport die gevestigd zijn in de Provincie Zeeland.
Er geldt een open inschrijving.
Per bedrijf kan maximaal één voucher aangevraagd worden.
Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget/aantal is
bereikt (per sector zijn er maximaal 5 vouchers beschikbaar ieder
met een maximum van € 5000,-.
Toekenning van de voucher geschiedt indien voldaan wordt aan de
criteria en op volgorde van aanmelding.
Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere
bedrijfsvoering is uitgesloten).
Bij een toegekende voucher is ondernemer verplicht te voldoen aan
een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking
aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze ervaring aan
andere ondernemers.

Hoe werkt het?

Aanvragen voucher

Dit begint met een intakegesprek door Impuls (en een
branchevertegenwoordiger) waarin de uitdaging voor het bedrijf
besproken wordt. Afhankelijk van de vraag kan een
innovatievoucher worden ingezet. Dit is een financiële bijdrage,
van maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 5.000,-.
Hiermee kan externe deskundigheid worden ingehuurd.
Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het
ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplan of een
aannemer/installateur die ondersteunt bij uw
duurzaamheidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde
nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan
kwaliteitsverbetering.

Wil je innoveren en/of loop je tegen een kwestie aan die al jaren
de groei van je bedrijf in de weg staat? Ben je ondernemer in
horeca, watersport of dagattracties, meld je dan nu aan voor een
intakegesprek voor de innovatievouchers.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem
contact op met NV Economische Impuls Zeeland| Helen
Roskam |helenroskam@impulszeeland.nl| +31 6 82313119

Meld hier aan voor een voucher en intakegesprek

