
prepare2start
Exporteren?

Bent u geïnteresseerd?

Vul hieronder uw gegevens in en stuur  
dit formulier naar uw Kamer van Koophandel, 
ondernemersorganisatie of Syntens, 
dan wordt er contact met u opgenomen. 
Kijk op www.evd.nl/prepare2start voor het adres.

Naam .............................................................................

Ik wil contact via telefoon/fax/e-mail

...........................................................................................



     

prepare2start
Komt u in aanmerking?

2. Uw bedrijf heeft vanaf  
8 november 2004 drie of meer 
keer aan PSB/prepare2start
deelgenomen

4b. De totale omzet van  
het bedrijf over de afgelopen  
12 maanden bedroeg meer  
dan € 100.000

4. Uw bedrijf heeft in de 
afgelopen 12 maanden meer  
dan 25% omzet uit export 
gerealiseerd

5. Uw bedrijf heeft in de 
afgelopen 12 maanden op het 
beoogde doelland meer dan  
3% omzet uit export gerealiseerd

5b. Uw bedrijf heeft op het 
doelland meer dan 3 afnemers

5c. De aanvraag en het 
internationaliseringsplan zijn 
gericht op een nieuwe regio 
in het doelland  

nee  

deelname prepare2start is  
in principe mogelijk **/***

* prepare2start is een zgn. “de minimis” 

regeling. De Europese Commissie heeft een 

drempel vastgesteld waaronder steunmaat

regelen (zoals subsidies) worden geacht niet 

concurrentievervalsend te zijn en daarom 

niet behoeven te worden aangemeld. 

Deze drempel is gesteld op een bedrag 

van € 200.000 (per onderneming of de 

groep waartoe die onderneming behoort) 

over het huidige en de voorgaande twee 

belastingjaren. Voor de sector wegvervoer 

geldt een plafond van € 100.000, voor  

de visserijsector is dat € 30.000 en voor de 

landbouwproductiesector geldt een plafond 

van € 7.500. 

Het plafond is van toepassing ongeacht de 

vorm van de steun en ongeacht het met  

de steun beoogde doel. U moet dus nagaan 

of uw onderneming met deelname aan 

prepare2start deze maxima overschrijdt. 

** Indien aan uw bedrijf eerder een  

PSB/prepare2start subsidie is verleend  

voor activiteiten op hetzelfde doelland,  

is deelname uitsluitend mogelijk indien  

de aanvraag zich richt op een nieuwe  

regio in het betreffende land. 

*** De inzet van activiteiten is beperkt  

tot marktverkenning, partnerselectie en juri

disch advies. Per doelland kunnen  

maximaal twee prepare2start aanvragen 

worden ingediend.

nee - ga naar vraag 2

1. Uw bedrijf is actief in de 
primaire landbouw, visserij/
aquacultuur of transport

3. Uw bedrijf telt meer dan 
100 fte’s

nee - ga naar vraag 3

nee - ga naar vraag 4

nee - ga naar vraag 5

ja - ga naar vraag 4b

nee - ga naar vraag 5

ja - ga naar vraag 5b

nee  

deelname prepare2start is  
in principe mogelijk **/***

nee  

einde: prepare2start 
is niet mogelijk

ja - ga naar vraag 5c

ja  

deelname prepare2start is  
in principe mogelijk*

ja  

Uw bedrijf komt niet in aan 
merking voor prepare2start

ja  

Uw bedrijf komt niet in aan 
merking voor prepare2start

ja  

Uw bedrijf komt niet in aan 
merking voor prepare2start

ja  

deelname prepare2start is  
in principe mogelijk***


