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Belfius en consultant MINT Europe partners van bedrijven 

bij het aanvragen van subsidies 

 
Op 16 september ll. keurde de Europese Commissie de nieuwe Belgische regionale-steunkaart 
2014-2020

1
 goed met het oog op het verlenen van doelgerichte overheidssteun aan 

ondernemingen om de regionale ontwikkeling te bevorderen. In vergelijking met de vorige kaart 
werden een aantal gemeenten toegevoegd, die hoofdzakelijk gelegen zijn in het arrondissement 
Eeklo en in de provincies Limburg en Luik. Om de bedrijven bij te staan bij het aanvragen van 
subsidies heeft Belfius een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de consultant MINT 
Europe.  
 
Om hun projecten concreet vorm te geven en hun activiteiten te ontwikkelen, kunnen de 
ondernemingen gebruikmaken van een brede waaier aan steunmaatregelen, onder meer in het kader 
van investeringen voor onderzoek & ontwikkeling, voor de opleiding van personeel en voor het 
professionaliseren van het HR-beleid, of nog voor de uitvoer van hun producten soms naar de andere 
kant van de wereld. Maar hoe kunt u als ondernemer weten welke subsidies u eventueel kunt genieten 
en bij welke instanties u terecht kunt, en vooral hoe u een correcte aanvraag kunt indienen? 
 
Om zijn corporate-klanten bij te staan, heeft Belfius Bank een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met MINT Europe, dat gespecialiseerd is in het verlenen van advies en bijstand inzake steun en 
subsidies. Dankzij die exclusieve samenwerking wil Belfius die bedrijven professionele en individuele 
begeleiding geven in dit bijzonder complex en gespecialiseerd domein, van een gedetailleerde analyse 
van de diverse vormen van steun en toelagen waarvoor hun projecten en activiteiten in aanmerking 
kunnen komen, tot de volledige en optimale uitwerking van de dossiers, de follow-up ervan bij de 
bevoegde administraties, en ten slotte de uitbetaling van de geldmiddelen en de eventuele controles en 
audits. 
 
Dankzij zijn bewezen ervaring op het terrein en een grondige kennis van de diverse wetgevingen en 
overheidsinstellingen, heeft consultant MINT Europe sinds zijn oprichting in 2009 tal van 
ondernemingen in Vlaanderen en Brussel begeleid bij het indienen en opvolgen van diverse  
subsidiëringsdossiers bij de regionale, federale en Europese instanties. MINT Europe is dan ook 
uitgegroeid tot de referentie als het gaat om de optimalisatie van het subsidiepotentieel bij bedrijven en 
het succesvol begeleiden van subsidieaanvragen. Zodoende heeft MINT Europe bijgedragen tot de 
verwezenlijking van tal van projecten, en onrechtstreeks tot de creatie van honderden banen tijdens de 
voorbije jaren. 
 
Door zijn klanten in staat te stellen een beroep te doen op de knowhow van die ervaren consultant, wil 
Belfius een nuttige aanvulling bieden op de brede waaier van specifieke producten en diensten die de 
bank al aanbiedt aan de ondernemingen. Voorts wil Belfius een echte toegevoegde waarde bieden door 
hen te begeleiden bij de diverse ontwikkelingsfases, evenals voor het verkrijgen van steun en subsidies. 
Zodoende kunnen de ondernemers zich ten volle toeleggen op hun kerntaken om die projecten een zo 
groot mogelijke slaagkans te bieden. 
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