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ESF subsidie
Duurzame
Inzetbaarheid
Krijg de helft van uw investering terug! U kunt Marcel
Balm en Rutger Balm inhuren met 50% korting.
U betaalt zelf een dagtarief van € 400,- exclusief BTW.
Laatste kans

30
dagen
advies

voor 400,per dag

50% korting op het dagtarief

In het tijdvak van 8 t/m 12 april 2019 kunt u subsidie

Marcel Balm en Rutger Balm werken in ESF-

aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit

gesubsidieerde projecten voor een dagtarief van

tijdvak is het laatste tijdvak waarin het mogelijk is

€ 800,- exclusief BTW. Omdat u 50% subsidie krijgt

om ESF-subsidie aan te vragen.

op het dagtarief (een subsidie bedrag van € 400,per dag), betaalt u € 400,- per dag voor de inzet

Waar is de subsidie voor bedoeld?

van onze adviseurs.

De subsidie kan gebruikt worden voor:

U kunt een aanvraag doen voor een project

• het bevorderen van gezond en veilig werken,

van minimaal € 12.000,- (u ontvangt dan een

waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen

subsidiebedrag van € 6.000,-). De adviseur kan

van werkstress en ongewenst gedrag in de

dan 15 dagen actief zijn voor uw bedrijf. Het project

werksfeer

kan maximaal € 25.000,- zijn. U ontvangt dan een

• het bevorderen van een leercultuur voor werkenden

subsidiebedrag van € 12.500,- en u kunt de adviseur

• het bevorderen van een flexibele werkcultuur

ruim 30 dagen inzetten.

• het stimuleren van interne mobiliteit van
ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van

Wij ontzorgen u kosteloos en vrijblijvend
bij de aanvraag

werknemers naar ondernemerschap

Aan onze ondersteuning voor de subsidie

werkenden, het anticiperen op individuele ambities,

aanvraag zijn geen kosten verbonden. Een
positieve beschikking verplicht u nog tot niets.
De aanvraag is dus geheel kosteloos en
vrijblijvend. U kunt desgewenst de subsidie
gebruiken voor een andere adviseur.

Neem contact met ons op
Neem contact op met Marcel Balm voor meer
informatie of een afspraak.
marcel@balm-academie.nl / 06 - 40 88 79 47

