
Ondersteuning bij

subsidies verwerven

Investeert u in nieuwe producten en processen? 

Benut u alle subsidiekansen?

SpartnerS Organisatieadvies en Subsidieadviesbureau TRIAS

werken samen om bedrijven te ondersteunen bij hun

innovatieplannen. Subsidies zijn een effectieve manier om

uw innovatie, ontwikkeling en groei te financieren, maar hoe

vindt u de weg naar subsidieland? Welke subsidies en fiscale

regelingen passen bij uw behoefte en hoe zorgt u ervoor dat

uw aanvragen slagen? Een adviesgesprek geeft u inzicht in

de mogelijkheden. 
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Nederland telt meer dan 4.000 subsidieregelingen voor uiteenlopende doelen. Grote kans dat er een

subsidie beschikbaar is waar u voor in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan:



Met de subsidiecheck krijgt u inzicht in de subsidiekansen voor uw

bedrijf, op zowel provinciaal, nationaal als Europees niveau. We

bespreken de voor- en nadelen en adviseren welke mogelijkheden

het meest kansrijk zijn in uw situatie. Bijvoorbeeld om de specifieke

subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf vast te stellen of de

mogelijkheden van een bepaalde subsidieregeling inzichtelijk te

maken. Zo weet u meteen waar de kansen voor uw bedrijf liggen.  

SpartnerS en TRIAS helpen u graag met het realiseren van uw

ambities en projecten.

Bent u geïnteresseerd om de subsidiekansen voor uw onderneming te verkennen en optimaal te benutten?  Neem dan contact

op met via 077-3560100  of info@trias-subsidie.nl.

 

SpartnerS is opgericht in 2006 met als kernwaarden

slagvaardig, resultaatgericht, inlevend,

samenwerkend en met respect voor onze klanten en

haar medewerkers. De organisatieadviseurs van

SpartnerS zijn naast hun specialismen

bedrijfskundige generalisten, waardoor zij in de volle

breedte mee kunnen denken bij de vraagstukken in

uw onderneming en met reële, haalbare oplossingen

komen.

TRIAS is een subsidieadviesbureau, gevestigd op de

Noorderpoort in Venlo en Brightlands Health Campus in

Maastricht. Al sinds 1999 zijn we werkzaam op het gebied van

het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten.

Wij zijn op de hoogte van actuele subsidieregelingen, de

veranderende regels en welke eisen subsidieverstrekkers aan

u stellen. Om de klant optimaal te kunnen ondersteunen biedt

TRIAS een totaalpakket aan: van zoeken naar

financieringsmogelijkheden, schrijven van de aanvraag, tot

aan de eindverantwoording.

Maakt uw
organisatie
optimaal gebruik
van subsidies?

Meer weten over uw kansen?

SpartnerS TRIAS
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