
Exportsubsidies

Hoe financier ik de stap naar het

buitenland?



Dutch Trade and Investment

Fund

Dutch Good Growth Fund

DHI subsidie

Je product of dienst aanbieden in

het buitenland is een grote stap die

veel mogelijkheden biedt, maar ook

veel (financieel) risico met zich

meebrengt. De Nederlandse

overheid biedt financiële steun in de

vorm van subsidies, leningen,

garanties, participaties enzovoort. 

Het doel hierbij is om Nederlandse

mkb-ondernemers zo veel mogelijk

te stimuleren om te investeren in

opkomende markten en

ontwikkelingslanden. Daarnaast kun

je ook financiering voor investering

in ontwikkelde landen krijgen. 

In dit document vind je informatie

over de volgende

subsidiemogelijkheden:

Waarom financiële steun bij
exportplannen aanvragen

Financiële steun

verkleint het risico



Investeren

Importeren

Exporteren

Het DTIF biedt financiële steun voor verschillende doeleinden: 

Het Dutch Trade and Investment Fund verstrekt leningen, garanties en

exportfinanciering voor ondernemers met internationale ambities. Het

fonds is beschikbaar voor alle landen, behalve de DGGF landen. 

Wanneer aanvragen? Budget Maximaal subsidiebedrag

Doorlopende openstelling € 15 miljoen€ 107 miljoen

Dutch Trade and Investment
Fund

Lees meer

https://subsidycloud.com/nl/subsidies/dtif


Het Dutch Good Growth Fund is bedoeld voor ondernemers die zaken

willen doen in een opkomende markt of ontwikkelingsland. Dit fonds biedt

leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en

exportfinancieringen met terugbetaalverplichting.

 

Net als het DTIF biedt het Dutch Good Growth Fund diverse

financiële middelen voor ondernemers die willen investeren,

importeren of exporteren. Daarnaast moedigt DGGF beheerders

van investeringsfondsen aan om met innovatieve ideeën te komen.

Dutch Good Growth Fund

Lees meer

Wanneer aanvragen? Budget Maximaal subsidiebedrag

Doorlopende openstelling € 15 miljoen€ 700 miljoen

https://subsidycloud.com/nl/subsidies/dutch-good-growth-fund/


DHI

Lees meer

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en

investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is bedoeld voor mkb-

ondernemers die de ambitie hebben om internationaal door te groeien.

Naast mkb'ers kunnen ook grotere bedrijven in aanmerking komen voor de

DHI, mits zij de aanvraag in een samenwerkingsverband met een

Nederlandse mkb-onderneming doen. 

DHI

Wanneer aanvragen? Budget 2022 Maximaal subsidiebedrag

Vanaf 1 februari 2022 € 200.000€ 8,5 miljoen

https://subsidycloud.com/nl/subsidies/dhi-export-subsidie/


Wil jij exportsubsidie aanvragen, of ben je benieuwd naar
de subsidiemogelijkheden voor jouw onderneming?

Neem contact met ons op of vul vrijblijvend onze

subsidiescan in.

www.subsidycloud.com

hello@subsidycloud.com

+31 (0) 85 580 74 21

Weena 505, Rotterdam

Accelerate innovation

https://app.subsidycloud.com/client/subsidyscan/1
https://subsidycloud.com/nl/

