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Advie
s

FIT-adviseur in de provincie uw eerste 
aanspreekpunt: 

- we bespreken uw internationale plannen met u 
(via SWOT-analyse)
- we bespreken uw vragen/vragen die u zich nog 
moet stellen
- gepersonaliseerde trajectbegeleiding 
- turbo op de dienstverlening van FIT



Advies
Voorbeelden advies: 
- oriënterend marktonderzoek op maat van uw bedrijf
- lijsten van potentiële klanten
−individueel afsprakenprogramma tussen Vlaams 
bedrijf en potentiële      klanten in het 
buitenland

- doorverwijzing naar Vlaamse of buitenlandse
gespecialiseerde diensten
-extra ondersteuning via exportmeter: een 
doorlichting van uw bedrijf met adviesrapport 

-….



Marktken
nisFlanders Investment & Trade informeert u.
• Nieuws van buitenlandse markten

Beursverslagen  •  Opportuniteiten  •  
Reglementeringsnieuws

• Marktstudie
Diepgaande analyse van kansrijke sectoren en 
andere thema’s

• Handelsvoorstellen



Acties&Eve
ntsFlanders Investment & Trade regelt voor u: 

• FIT-groepstands op topbeurzen wereldwijd
• groepszakenreis (ook voor beginnende exporteurs)
• zakelijke ontmoeting met buitenlandse aankopers en 
beslissingsnemers

• seminarie
• ontvangst buitenlandse delegaties

Surf naar FLANDERSTRADE.BE



Subsidie
s&
Financie
ring
Mogelijke subsidies voor internationaal
ondernemen

Surf naar FLANDERSTRADE.BE



Subsidies FIT
• Jaarlijkse limiet: maximaal 4 goedgekeurde dossiers 
per jaar naar keuze van de ondernemer

• Subsidiepercentage: 50% (75% voor eerste 4 
goedgekeurde dossiers) of forfait (details: zie 
verder)

• Aanvraag: ten laatste 7 kalenderdagen vooraf (aan te 
raden: 2 à 3 maand vooraf) via 
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsi
dies-en-financiering

• Minimumsubsidie: 500 € netto (onder dit bedrag wordt 
niet uitbetaald). Bij forfaits ontvangt u sowieso het 
forfaitaire bedrag, wat het factuurbedrag ook is

• Voldoende Vlaamse toegevoegde waarde is een voorwaarde

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering


Subsidies FIT - Wereldwijd
Initiatief Kmo:

geconsolideerd max. 250 
VTE + max. 50 mio € omzet 
of max. 43 mio €
balanstotaal 

Grotere 
onderneming:
max. 2x Kmo

Maximale steun in euro –
nettobedragen

zwart = aan 50% (75%) 

rood = forfait

Beurs (www.expodatabase.com) 

en niche-evenement  1

X Beurs: 5.000/(7.500) 
Niche: 2.500/(3.750)

Digitale productdocumentatie X 1.500/(2.250)

Internationale 
maatwerkprojecten 2

X 12.500/(18.750)

1 Individuele deelname aan beurzen waar FIT een groepsstand heeft: huurkosten naakte standoppervlakte -25%.
2 Enkel mogelijk op groeimarkten en nieuwe markten

http://www.expodatabase.com/


Subsidies FIT – Verre Export
Initiatief Kmo:

geconsolideerd max. 250 
VTE + max. 50 mio €
omzet of max. 43 mio €
balanstotaal 

Grotere onderneming:
max. 2x Kmo

Maximale steun in euro –
nettobedragen

zwart = aan 50% (75%) 

rood = forfait

Prospectiereizen buiten 
de EER (3)

X nvt (forfaits afhankelijk 
van de duur en de 
bestemming van de reis)

Eerste werkingsjaar 
prospectiekantoor buiten 
de EER (3)

X X 50.000/(75.000)

(3) Enkel mogelijk voor ‘nieuwe markten’ waarop de aanvrager nog geen of een beperkte afzet realiseert. 



Subsidies FIT
Deelname aan buitenlandse 
beurzen 

• Betreft beurzen opgenomen in www.expodatabase.com: 
• Uniform steunplafond van max. 5000 of 7.500 euro 
voor beurzen binnen en buiten de EER 

• Voor een individuele beursdeelname - type 'eigen 
standopbouw’: de aanvaarde kosten zijn de 
huurkosten van de naakte standoppervlakte, verhoogd 
met 25%

• Individuele deelname aan beurzen waar FIT een 
groepsstand heeft: huurkosten naakte 
standoppervlakte -25%

• Indien buiten EER: ook steun mogelijk voor reis- en 
verblijfkosten. 

• Gebruik het logo ‘Flanders - State of the Art’ op 
uw stand of tijdens het niche-evenement

• Zie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-
een-buitenlandse-beurs-niche-evenement

http://www.expodatabase.com/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement


Deelname aan buitenlandse niche-
evenementen  

• Niche-evenementen omvat niet opgenomen beurzen, congressen, 
seminaries,...

• Actieve participatie (of organisatie) blijft behouden (louter toehoorder zijn 
wordt niet gesteund).

• Tussenkomst: forfaitaire bijdrage van 2500 euro (of 3750 euro voor 
nieuwkomers).

• Indien buiten EER: ook steun mogelijk voor reis- en verblijfkosten. 
• Gebruik het logo ‘Flanders - State of the Art’ op uw stand of tijdens het 

niche-evenement
• Zie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-
deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement

Subsidies FIT

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-deelname-aan-een-buitenlandse-beurs-niche-evenement


Hoe gebruik maken van
Flanders Investment & 

Trade?

www.flanderstrade.be

http://www.flanderstrade.com/





