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Via deze mail willen wij u op de hoogte stellen van lopende en aankomende
subsidieregelingen, die kunnen worden aangewend om uw bedrijfsvoering (tegen minimale
kosten) te verbeteren. Vaak kan een subsidie net even het zetje in de rug zijn om bepaalde
zaken te gaan oppakken, die anders vanuit ‘kostenoverwegingen’ zouden blijven liggen.
Binnen de sector houdt het Dienstencentrum zich vaak bezig met subsidieregelingen. Hoewel
het Dienstencentrum geen subsidiebureau is, is zij wel altijd actief op zoek naar kansen voor
haar en haar klanten. En de SCGM en SCCI zien voor haar klanten een kans op het gebied
van kwaliteit, arbo en milieu (KAM).
Binnenkort gaat er namelijk een grote subsidie lopen: ESF Duurzame Inzetbaarheid 2014 2020, die vanaf eind oktober kan worden aangevraagd. Met deze subsidie wordt het mogelijk
om bijvoorbeeld actief met ISO te beginnen of het bestaande ISO-systeem om te bouwen tot
de nieuwe ISO structuur HLS: High Level Structure. Om u als eerste de kans te geven om van
deze ESF-subsidie gebruik te gaan maken, sturen wij al onze klanten deze mail. Voor u
wellicht een uitgelezen mogelijkheid om aan bedrijfsverbetering te werken, zonder dat de
externe kosten de pan uit rijzen.
Aan subsidieaanvragen kleven nog wel eens problemen of worden zelfs door het MKB als
ongewenst ervaren; veel regels die onleesbaar zijn en problemen opleveren als er geld moet
worden uitbetaald. Helaas komt dit inderdaad wel eens voor als de administratie niet op orde
is. Vandaar dat het Dienstencentrum kosteloos uw ESF-subsidieaanvraag verzorgt, wanneer u
diensten van dit adviesbureau wilt afnemen. Hierdoor blijven de financiële risico’s tot het
minimum beperkt.
Indien u interesse heeft bel (020 – 5435685) of mail ons (info@scgm.nl) per ommegaande.
Brigitta Koppenol zal dan een afspraak inplannen om uw wensen en mogelijkheden door te
spreken. De subsidiepot is echter beperkt, waarbij de toewijzing plaatsvindt op basis van
aanmelding.
Wilt u meer weten over alle nu lopende en aankomende subsidies waar het Dienstencentrum
zich mee bezig houdt, lees dan verder:

OVER NU LOPENDE EN STARTENDE SUBSIDIES:
Subsidies zijn er om bedrijven te stimuleren met verbetertrajecten aan de slag te gaan. Niet
alleen om uw investeringskosten te verlagen, maar zeker ook om de ‘BV Nederland’ en Europa
economisch te versterken. Hiermee neemt de concurrentiekracht toe. Het Dienstencentrum als
advies- en kennis-instituut loopt binnen Nederland en Europa vaak mee in dergelijke subsidies.
Het Dienstencentrum is altijd op zoek naar vernieuwende projecten, waarmee zij haar eigen
kennis kan vergroten en tegelijk haar klanten met kennis en financiële tegoeden kan helpen
met de implementatie van bepaalde thema’s. Een serieuze win-win-situatie.
Op dit moment lopen er drie belangrijke subsidieregelingen:
1) De EPK Creatieve Industrie.
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Dit nationale project gaat over het zelfstandig uitvoeren van een Energie Risico-Analyse.
De EPK is een (betaversie) internetapplicatie, die in wezen een volledige afgeleide is van
de bekende ARBO RI&E Grafimedia. Door de EPK door te lopen en in te vullen, levert dat
de gebruiker een geautomatiseerd Energie Besparings Plan (EBP) op, een
energieverbeterplan dat elk bedrijf in Nederland naar alle waarschijnlijkheid moet gaan
opstellen. De EPK is door de rijksoverheid bij negen branches als testcase opgestart
omdat Nederland aan de slag moet gaan met energiebesparing bij het MKB. Zonder deze
noodzakelijke energiebesparing kan Nederland niet aan haar internationale afspraken rond
CO2-reductie voldoen. Er is dus (helaas) werk aan de winkel voor het MKB. De EPK
Creatieve Industrie zal hierin (naar verwachting) veel verlichting gaan bieden. Bedrijven die
nu meedoen krijgen vrije toegang tot de EPK en een bedrijfsbezoek van een
sectorspecialist op energiegebied (Industrial Energy Experts, het beste
energieadviesbureau van onze sector en een goede bekende van het Dienstencentrum).
Deelname aan de EPK is nagenoeg kosteloos: de eigen bijdrage is € 500,-, terwijl de
werkelijke kosten op € 3.500,- per deelnemer liggen).
2) EMSPI: Energiemanagement ISO 50001 in de Grafimedia.
Met dit grote Europese IEE-project kunnen bedrijven (kosteloos) samen met het
Dienstencentrum (en i.s.m. Industrial Energy Experts) een volwaardig
energiemanagementsysteem (inclusief EPK) ontwikkelen en implementeren. Dit levert een
bedrijf een managementsysteem op waarmee energiezorg een blijvend onderdeel wordt
voor iedereen in het bedrijf: van directietafel tot de werkvloer. Hiermee is onze branche de
eerste MKB-branche die dit geregeld heeft. En dat is maar goed ook omdat de grotere
grafimediabedrijven in 2016 al over een energiemanagementsysteem moeten beschikken.
Nu kan dat op een praktische manier conform de ISO 50001. Daarnaast zijn er steeds
meer MKB-bedrijven die aan hun bestaande milieumanagementsysteem energie willen
toevoegen. Dit EU-project is hiervoor bij uitstek geschikt.
Deelname aan EMSPI is nagenoeg kosteloos: de eigen bijdrage is € 500,-, terwijl de
werkelijke kosten op € 17.500,- per deelnemer liggen).
3) NIEUW vanaf oktober 2015: ESF Duurzame Inzetbaarheid.
Via deze regeling kunnen ondernemers, samen met hun medewerkers, aan de slag met
het doorvoeren van de noodzakelijke organisatie- en cultuurveranderingen. De scoop van
dit project is zeer breed, waardoor veel thema’s onder deze regeling kunnen vallen. Je kunt
niet alleen actief werken aan Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, maar ook actief
werken aan procesverbeteringen, via de LEAN Grafimedia methodiek (25% hoger
rendement!) of het omvormen van uw bestaande ISO-systemen naar de nieuwe ISOstructuur ‘High level Structure’, waarop alle ISO-systemen zullen overgaan. Kortom een
uitgelezen kans om aan bedrijfsverbeteringen te werken en daarmee de nieuwe groeiende
economie effectief en kostenbewust het hoofd te bieden. Afgelopen jaar hebben zeven
bedrijven van deze regeling gebruik gemaakt en hen bedrijfsvoering met succes verbeterd.
Deelname aan deze ESF-regeling betekent een eigen bijdrage van 50% van de gemaakte
kosten, waarbij uw bijdrage minimaal € 6.000,- moet zijn (de totale projectkosten zijn dan €
12.000,-) en maximaal € 10.000,- (de totale projectkosten zijn dan € 20.000,-) om de
maximale subsidie te kunnen verkrijgen).

HEEFT U INTRESSE? BEL ONS DAN EVEN OP.
Indien u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd bent geraakt, dan verzoeken we u
even te bellen (020 – 5435685) of mail naar info@scgm.nl. Er zal dan een afspraak met u
worden gemaakt om het één en andere rustig uit te leggen. Wellicht een uitgelezen kans voor
u om uw bedrijf rendabeler te krijgen.
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