Overzicht steun- en stimuleringsregelingen
FINANCIËLE
TEGEMOETKOMINGSREGELINGEN
Regelingen
MKB - Werkgevers
Financiële tegemoetkomingsregelingen

NOW 3

NOW 3
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
werkgelegenheid

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
TVL
werkgelegenheid.
Werkgelegenheids- en

TVL scholingsregelingen

Tegemoetkoming vaste lasten.

Start- up & Scale ups
-

SLIM

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwik-

Opleidingsen ontwikkel
NL Leert door Crisisregeling
voor (O&O) fondsen

NL Leert door Crisisregeling voor
ontwikkel- en scholingsadvies voor
medewerkers

Subsidieregeling Praktijkleren
tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student.

O&O
fondsen
financieel
ontwikkelendragen
scholingsadvies
voorbij aan de scholing
medewerkers
van
werknemers in hun branche. Werkgevers moeten
aangesloten zijn.

Zelfstandig ondernemers
en ZZP’ers

FINANCIERINGS- EN/OF SLIM
KREDIETREGELINGEN De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en

ontwikkelen in het mkb en specifiek voor
grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of
recreatiesector vanzelfsprekend te maken.
Onder andere:
Financieringsen/of
O.a.
1. Borgstelling
MKB-kredieten
(BMKB)
kredietregelingen
1. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
2. Garantie
Ondernemingsfinanciering
2. Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak
uitbraak coronavirus (GO-C)
coronavirus (GO-C)
3. Herverzekering van kortlopende3.kredietHerverzekering van kortlopende kredietververzekeringen
zekeringen
4. Groeifaciliteit
4. Groeifaciliteit
5. Corona overbruggingskrediet 5. Corona overbruggingskrediet
Belastingmaatregelen
De Belastingdienst heeft meerdere regelingen
om de administratieve en financiële lasten voor
ondernemers
Corona-Overbruggingslening
(COL) te verlichten
Time-out Arrangement

-

MKB - Werkgevers
TVL
kelen in het mkb en specifiek voor grootbedrijven in
Tegemoetkoming vaste lasten
Tegemoetkoming vaste lasten
de landbouw-, horeca- of recreatiesector vanzelfLeer- werk loket Flevoland
Leer- werk loket Flevoland
Leer- werk loket Flevoland
Leer- werk loket Flevoland
sprekend te maken.
Gratis en onafhankelijk advies op het gebied van Gratis en onafhankelijk advies op het
Gratis en onafhankelijk advies op het
Gratis en onafhankelijk advies op het
leren en werken
gebied van leren en werken
gebied van leren en werken
gebied van leren en werken

Opleidings- en ontwikkel (O&O) fondsen
O&O fondsen dragen financieel bij aan de
scholing van werknemers in hun branche.
TOZO 3
Tijdelijke overbruggings-regeling Werkgevers
zelfstandigmoeten aangesloten zijn.

ondernemers.

Zelfstandig ondernemers ZZP’ers
TOZO 3
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers

WERKGELEGENHEIDSENWerknemers
SCHOLINGSREGELINGEN
/ Werkzoekenden

Het TOA vormt een pakket aan ondersteuning
voor het tijdelijk stilleggen van een onderneming of het definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens COVID-19

BELASTINGMAATREGELEN
De Belastingdienst heeft meerdere regelingen
om de administratieve en financiële lasten voor
ondernemers te verlichten.

-

Corona-Overbruggingslening (COL)

Subsidieregeling Praktijkleren

Tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever
maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student.

Leerwerk loket Flevoland
-

Gratis en onafhankelijk advies op het gebied van
leren en werken.

Start-ups &
Scale-ups
De Belastingdienst heeft meerdere
regelingen om de administratieve en
financiële lasten voor ondernemers te
verlichten
-

Werknemers en
werkzoekenden

NL
De Belastingdienst heeft meerdere
- Leert door
regelingen om de administratieve en Crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies
financiële lasten voor ondernemers te voor medewerkers.
verlichten
Het TOA vormt een pakket aan
ondersteuning voor het tijdelijk
stilleggen van een onderneming of het
definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens COVID-19

TIME-OUT ARRANGEMENT
Het TOA vormt een pakket aan ondersteuning voor
het tijdelijk stilleggen van een onderneming of het
definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens
COVID-19.

