
Factsheet Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen 
en in het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (SLIM)
     

 

 

Doel 
Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in 
mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het 
stimuleren van leren en ontwikkelen. 
  
Te subsidiëren activiteiten werkgevers  
De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor het bekostigen van onderstaande activiteiten 
die uiting geven aan het doel van deze regeling: 

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan 
gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de 
onderneming; 

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de 
onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-
ondernemingen; 

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de 
onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en 
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of  

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een 
beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

 
Te subsidiëren kosten  
Voor de subsidie komen in aanmerking (met uitzondering van de “vaste” subsidie voor de 
praktijkleerplaatsen): 

a. externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel initiatief; 
b. directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager 

bezighouden met de uitvoering van het initiatief, berekend op basis van het brutoloon van 
die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele 
gerealiseerde uren en uitgaande van 1.720 werkbare uren op jaarbasis. 

c. een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiëring van overige 
gemaakte kosten. 

 
Omvang subsidie  

 Maximale subsidie Subsidiepercentage  Opmerking 

MKB Bedrijven Euro 25.000,- 80% (kleine bedrijven) 
60% (middelgrote 

bedrijven) 

Maximale subsidie voor 
landbouwbedrijven: 

euro 20.000,-;  
Minimaal euro 5.000,- aan 

subsidiabele kosten! 

Grootbedrijf 
Landbouw, 
Horeca en 
Recreatie 

Euro 200.000,- 60% Maximale subsidie voor 
landbouwbedrijven: 

euro 20.000,-;  
Minimaal euro 5.000,- aan 

subsidiabele kosten! 

Praktijkleerplaats 
derde leerweg 

Euro 2.700,- voor 
40 weken 

N.v.t.  
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Aanvraagtijdvak 
Een subsidieaanvraag kan jaarlijks bij de minister worden ingediend in de volgende tijdvakken: 

a. voor aanvragen MKB: van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 2020 en van 1 september 
09:00 uur tot en met 30 september 2020; 

b. voor aanvragen Samenwerkingen en Praktijkleerplaatsen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 
juni 2020. 

 
Wijze van verdeling beschikbare middelen  
Bij overschrijding van een subsidieplafond wordt na afloop van het aanvraagtijdvak door middel van 
loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. Alleen 
volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. 
 
De subsidieaanvraag  

1. In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld: 
a. een beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
b. het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
c. de planning van de te ondernemen activiteiten. 

2. De subsidieaanvrager dient de subsidieaanvraag in vergezeld van een activiteitenplan en 
begroting. 

3. De subsidieaanvrager dient een de-minimisverklaring in. 
4. Voor de opzet van het activiteitenplan wordt in het daarvoor geldende format in ieder geval 

opgenomen: 
a. op welke wijze het initiatief bijdraagt aan het omschreven doel van de regeling; 
b. of en in hoeverre andere partijen betrokken en geconsulteerd zijn; 
c. op welke wijze het initiatief wordt geëvalueerd; 
d. waarom subsidiëring vanuit de rijksoverheid in de gevraagde omvang noodzakelijk is. 

5. Per aanvraagtijdvak kan er één subsidieaanvraag worden ingediend door dezelfde 
subsidieaanvrager. 

6. Een subsidieaanvraag kan bestaan uit meerdere activiteiten. 
 
 
 
 
 


