ESF-subsidie voor
duurzame
inzetbaarheid

DUURZAAMHEID
Arbeidsomstandigheden

Vanaf 15 oktober a.s. kan door bedrijven worden ingeschreven voor subsidie
van de kosten die worden gemaakt door een externe adviseur ten behoeve
van een project dat competent, gemotiveerd en productief werken bevordert.
Streeft uw organisatie bijvoorbeeld naar:
− Meer inzicht in de gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid van
werknemers?
− Een lager ziekteverzuim, hogere motivatie en minder verloop van
werknemers?
− Het stimuleren van leer- en ontwikkelingsprocessen en het bevorderen
van kennisuitwisseling?
− Het inzetten van werknemers voor de verbetering van de organisatie van
het werk?
BMD Advies kan u ondersteunen met behulp van de ESF-subsidieregeling. Wij richten ons binnen de
regeling op onderstaande thema`s:
−

Het uitvoeren van onderzoek naar gezondheid, betrokkenheid of loopbaan van werknemers;

−

Het bevorderen van gezond en veilig werken;

−

Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;

−

Het in samenwerking met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op
het verhogen van betrokkenheid en productiviteit.

De voorwaarden op hoofdlijnen
Een organisatie komt in aanmerking voor subsidie als:
−

deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

−

deze minimaal 2 medewerkers in loondienst heeft;

−

medewerkers (en eventuele OR, PVT) actief worden betrokken in het project.

Het project heeft tot doel om te komen tot een advies met implementatieplan en/of het begeleiden
van interventies ten behoeve van een implementatieplan. Daarbij geldt:

−

€ 6.000,- tot € 10.000,- subsidie bij een totaal aan subsidiabele projectkosten van € 12.000 € 20.000,-.

−

Uitsluitend de kosten van de externe adviseur komen in aanmerking voor subsidie;

−

Aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst;

−

De maximale projectperiode bedraagt 10 maanden;

−

Uitbetaling van de subsidie vindt plaats na afronding van het project.

Hoe gaat het in z’n werk?
U registreert uw bedrijf in het subsidieportaal van het Agentschap SZW (www.mijnagentschapszw.nl)
als subsidieaanvrager. Na registratie definieert u samen met een adviseur van BMD Advies een
projectopzet, die BMD Advies vervolgens vanaf 15 oktober tot en met 7 november kan indienen.
Binnen 13 weken ontvangt u het besluit tot beschikking of afwijzing. Na afronding stelt BMD Advies
een verantwoordings-document op, dat samen met de facturen en betalingsbewijzen behorende bij
het project wordt ingediend ten behoeve van de einddeclaratie.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de subsidieregeling of om te brainstormen over mogelijkheden om samen
met BMD Advies een subsidietraject op te starten, neem contact op met één van onze adviseurs via
0180 – 61 43 78 of info@rd.bmdadvies.nl.
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