Exportambities gesteund
met de 'VLAM-incubator'
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VLAM stimuleert de heractivatie van de export in de Vlaamse agrofoodsector door het
verlenen van directe financiële steun aan innovatieve plannen van Vlaamse exporterende
bedrijven. Een project wordt voor maximaal 50% van de uitgaven gesubsidieerd. Ook
beursdeelnames in 2020 worden ondersteund. Aanvragen voor de projecten moeten voor
15 september binnen zijn.
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Net zoals alle landen is ook de Vlaamse economie getroffen door de gevolgen van het coronavirus. VLAM kreeg in
het kader van de heropstart middelen toegewezen om de
exportgeoriënteerde economie die de onze is te ondersteunen. VLAM heeft besloten deze subsidies volledig te investeren in innovatieve plannen van Vlaamse exporteurs.
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Projecten en beuren
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VLAM heeft een extra fonds van 300.000 euro ter beschikking. Hiervan is 200.000 euro voorzien als exportincubatorsteun en 100.000 euro als exportsteun voor beurzen.
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Siertelers en boomkwekers of exporteurs kunnen als
onderdeel van de Vlaamse agrofoodsector een aanvraag
voor steun uit deze middelen indienen.
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Exportincubator: innovatieve promotieprojecten
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Voor de exportincubator gaat het om innovatieve promotieprojecten op de buitenlandse markt. Een project wordt voor
maximaal 50% van de uitgaven gesubsidieerd. De exportincubatorsteun bedraagt per project minimaal 10.000 en
maximaal 40.000 euro (voor groeperingen). Aanvragen
moeten binnen zijn vóór 15 september. De aanvraag moet
een volledig projectvoorstel omvatten. Projecten worden
anoniem voorgelegd aan het leescomité die een score
geeft. De beoordelingscriteria zijn terug te vinden in het
reglement. Er wordt onder andere heel wat gewicht gegeven aan het eenvoudig, eenduidig opstellen en controleren
van doelstellingen en de beschrijving/uitvoering van het
project.
De eerste helft van oktober weten de initiatiefnemers of de
aanvraag aanvaard wordt. Steun wordt uitbetaald binnen de
30 dagen na ondertekening van de steunovereenkomst.

Beurzen
Ook voor een deelname aan een buitenlandse beurs kan je
steun ontvangen. Voorwaarde is wel dat het om een beurs
gaat die in 2020 georganiseerd wordt, en dat er al geen
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steun ontvangen wordt via een andere subsidiërende overheid.
De exportsteun voor beursdeelname bedraagt forfaitair
2.500 euro voor deelname aan beurzen binnen de Europese
Unie en 5.000 euro voor deelname aan beurzen in zogenaamde derde landen. Aanvragen kan pas vanaf 15 september via beurssubsidie@vlam.be. Enkel de beurzen
waaraan VLAM deelneemt vanaf 1 september tot en met 31
december 2020 en die het publiceert op de website van
VLAM komen in aanmerking voor de exportsteun voor
beurzen. Steun wordt uitbetaald binnen de 30 dagen na
aflopen van de beurs.
Meer info vind je terug op www.vlaanderen.be/vlam/
de-incubator. n
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