
Om als bedrijf concurrerend te blijven is het van belang voortdurend 
te ontwikkelen. Hierbij is het betreden van nieuwe markten, 
samenwerken met andere bedrijven en investeren vaak noodzakelijk. 
Dergelijke stappen brengen wel risico’s met zich mee. 

De Nederlandse en Europese overheden, maar ook tal van 
ontwikkelingsbanken erkennen het belang van bedrijven die 
samenwerken en investeren in nieuwe markten. Via een stelsel 
van leningen en subsidieprogramma’s stimuleren zij dergelijke 
ontwikkelingen. Behalve dat bedrijven hierdoor de risico’s kunnen 
beperken worden zij ook in staat gesteld een vliegende start te 
maken in een nieuwe omgeving. 

Subsidy House begeleidt Nederlandse en buitenlandse 
bedrijven bij het verkrijgen van financiering voor hun nieuwe 
activiteiten. Daarnaast bieden wij projectmanagement, voeren 
haalbaarheidsstudies uit en begeleiden bij de uitvoering van 
projecten.

Op deze website kunt u meer lezen over ons bedrijf en onze 
activiteiten.
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Subsidy House is een onafhankelijke adviesgroep die sinds 10 jaar 
bedrijven begeleidt bij het ondernemen in nieuwe, vaak onbekende 
markten. Vanuit kantoren in Nederland, België en Duitsland en via 
partners in vele andere landen staan wij onze klanten bij. Naast 
opdrachten op projectbasis, beheren wij voor klanten ook complete 
subsidieportefeuilles. 

Als klant van Subsidy House bent u verzekerd van deskundig 
advies op maat. In een verkennend gesprek onderzoeken we 
samen met u wat de mogelijkheden zijn en hoe wij u kunnen 
helpen.  Zodra een opdracht geformuleerd kan worden, maken we 
met u een vergoedingsafspraak. Afhankelijk van de aard van het 
project kan deze op basis van ‘no cure, no pay’ of op basis van een 
urenvergoeding plaatsvinden. 
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Business plannen
Het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten is vaak alleen mogelijk 
met behulp van externe financiering. Ongeacht of deze financiering 
door commerciële banken of door andere instellingen wordt 
verstrekt, voor het aanvragen hiervan is vrijwel altijd een gedegen 
business plan vereist.

Subsidy House kan voor u een business plan opstellen dat aan 
potentiële financiers kan worden voorgelegd. Daarin verwoorden 
we uw plannen en vooruitzichten, maar treden ook op als sparring 
partner.

Subsidie aanvragen
In het geval dat commerciële banken niet bereid zijn tot 
financiering, bieden nationale en internationale subsidie– of andere 
financieringsprogramma’s mogelijk uitkomst. Subsidy House 
onderzoekt vrijblijvend de mogelijkheden voor uw bedrijf om 
hierop een beroep te doen. Dat kan in de vorm van een complete 
‘subsidiescan’, of op basis van een specifieke onderzoeksvraag. 
Indien dit onderzoek tot een concrete aanvraag leidt, voert Subsidy 
House deze uit op basis van ‘no cure, no pay’.

Projectbegeleiding en projectmanagement
Subsidy House begeleidt alle projecten waarvoor financiering wordt 
verkregen van begin tot einde. Deze begeleiding omvat juridische 
vormgeving, financieel administratieve aspecten en rapportages.

Naast begeleiding van uw project, kunnen wij ook het complete 
projectmanagement van uw project voor u verzorgen.

Matchmaking
Wanneer u overweegt een nieuwe markt te betreden of hier zelfs 
te investeren, is samenwerken met een lokale partner vaak aan te 
raden. Subsidy House beschikt over een ruim netwerk in Nederland 
en daarbuiten en helpt u graag de ideale partner te vinden. 
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Subsidy House heeft onder meer ervaring en expertise in de 
volgende sectoren:

Landbouw en visserij
In veel landen vormt de landbouw nog altijd de voornaamste bron 
van inkomsten. In sommige gevallen kan de Nederlandse kennis, 
bijvoorbeeld op het gebied van kassenbouw, zeer nuttig zijn bij 
het ontwikkelen van een lokale landbouwsector. Ter stimulering 
van dergelijke kennisoverdracht bieden verschillende instellingen 
financiële ondersteuning. 

Subsidy House heeft al vele projecten in Oost-Europa, Afrika en Azië 
op het gebied van de landbouw en visserij succesvol begeleid. 

Energie
Als gevolg van de klimaatverandering, stijgende energieprijzen 
en toenemende economische activiteiten overal ter wereld, staat 
duurzame energievoorziening in veel landen hoog op de agenda. 
Gezien het grote maatschappelijke belang dat aan schone, lokaal 
opgewekte energie wordt toegekend door overheden, bestaan 
rondom dit thema vele stimuleringsmaatregelen. 

Waterbeheer
Net als schone energie heeft schoon (drink-)water een groot 
maatschappelijk belang. Veel landen, met name buiten, 
maar tegenwoordig ook in Europa, kampen tegenwoordig 
met ernstige waterproblemen. Voor de industrie liggen hier 
uitgebreide mogelijkheden om kennis en kunde te exporteren. 
Zowel in Nederland, de EU, als daarbuiten is een uitgebreid 
financieringspakket beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit 
van het (drink-)water.

ICT en logistiek
ICT en logistiek vervullen een belangrijke faciliterende rol bij 
het vergroten van de welvaart en de economische groei. De 
ontwikkelingen in deze sectoren gaan razendsnel en de gevolgen 
voor mens en milieu zijn vaak omvangrijk. Door het grote 
maatschappelijke belang van een gezonde ICT- en logistieksector, 
kunnen ondernemers op dit terrein nieuwe producten en diensten 
ontwikkelen vaak steun ontvangen wanneer zij nieuwe activiteiten 
willen ontplooien of nieuwe markten willen verkennen. 
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Programma’s

Ondernemers kunnen voor hun nieuwe activiteiten vaak steun 
krijgen via een uitgebreid stelsel van regelingen. Deze programma’s 
hebben ieder hun eigen doelstellingen, vereisten en regio 
van uitvoering. Hieronder geven wij een kort overzicht van de 
verschillende regelingen gerangschikt naar de regio waar de 
activiteiten plaatsvinden.

Nederland
Stimuleringsregelingen voor ondernemers in Nederland richten 
zich veelal op duurzame energie en hoogwaardige technologische 
ontwikkeling. De belangrijkste loketten zijn SenterNovem en 
regionale (semi-) overheidsorganisaties.
Voorbeelden van belangrijke regelingen zijn de VAMIL, WBSO, en MIA 
regelingen. Door op de naam van deze regelingen te klikken kunt u 
er alvast een beeld van krijgen.

Europa
De Europese Unie stimuleert ondernemers op verschillende 
manieren. De belangrijkste programma’s omvatten de 7e 
kader regelingen, de structuurfondsen, IPA en MATRA. Al deze 
programma’s beslaan uiteenlopende terreinen en doelgroepen. Voor 
een succesvol beroep hierop is intensieve voorbereiding en overleg 
met betrokken instanties in Brussel vereist. 

Opkomende markten
Voor de opkomende markten zijn verschillende interessante 
programma’s in het leven geroepen die ondernemers steun bieden 
bij hun nieuwe activiteiten. Subsidy House heeft veel ervaring met  
de programma’s van de EVD, zoals PSI, PESP, de Azië Faciliteit en 
CPA. 
Voor financiering van projecten in opkomende markten, kunt u 
ook bij een van de ontwikkelingsbanken aankloppen. Voorbeelden 
hiervan zijn de FMO in Den Haag en het IFC in Washington. 
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