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KENNISMAKING
Wilt u weten wat subsidies voor uw bedrijf kunnen betekenen?
De subsidie adviseurs van Prior Adviesgroep zijn u graag van dienst.
Onderstaand treft u de contactgegevens. 

PRIOR ADVIESGROEP

Kantoor Middelburg

Herculesweg16
4338 PL  Middelburg

Postbus 352
4330 AJ  Middelburg

Telefoon:  +31(0)118 674074
Fax:  +31(0)118 636036

E-mail:  info@prioradvies.nl
Internet: www.prioradvies.nl

De wereld van subsidies wordt vaak als erg 
ondoorzichtig gezien. Door deze 
onoverzichtelijkheid, door het vele aantal 
subsidiemogelijkheden én doordat 
subsidies in de regel vooraf moeten worden 
aangevraagd, laten ondernemingen veel 
kansen liggen. 

Prior Adviesgroep pleit voor 
‘’subsidiebewust ondernemen’’; oftewel 
subsidies als essentieel onderdeel van uw 
bedrijfsvoering zonder kansen onbenut te 
laten.
De complete subsidie dienstverlening 
van Prior Adviesgroep is daarbij een 
onmisbaar en betaalbaar hulpmiddel in uw 
bedrijfsvoering. Deze dienstverlening omvat 
het gehele traject, zowel vóór, tijdens als na 
het toekennen van een subsidie, tot en met 
de eindbetaling van de subsidie.

ontwikkeling bent u bij ons aan het juiste 
adres. Wij hebben ervaring opgebouwd met 
het aanvragen van subsidies voor diverse 
branches. 

Van elektrotechniek, aquacultuur en 
machinebouw tot recreatie en platteland. 
Prior Adviesgroep werkt voor bedrijven en 
organisaties van uiteenlopende omvang.
En zowel voor ondernemers als non-profi t 
organisaties.

Het is van het grootste belang om in een 
vroeg stadium te laten onderzoeken of er 
subsidie mogelijk is voor uw voorgenomen 
activiteiten. 

SUBSIDIEBEWUST ONDERNEMEN

Onze subsidie adviseurs hebben vele jaren 
ervaring met het aanvragen van subsidies 
en het ondersteunen van bedrijven in het 
hele subsidieproces. Ze zijn zeer goed op 
de hoogte van de subsidie regelingen die 
technologische innovatie ondersteunen. 
Ook voor subsidies op het gebied van 
(investeringen in) milieu(technologie), 
(duurzame) energie en economische 

DESKUNDIG & ERVAREN
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De subsidie dienstverlening van Prior 
Adviesgroep beslaat het volledige
traject van inventarisatie van subsidie 
mogelijkheden tot en met de 
eindverantwoording. Onze werkwijze 
bestaat dan ook uit de volgende 
stappen/activiteiten: 

Oriëntatiefase
• Informatieverzameling door oriënterende   
   gesprekken om goed inzicht te krijgen in  
   uw lopende en toekomstige activiteiten 
   en de organisatiestructuur. 

Regelmatig zullen wij u attenderen 
op nieuwe subsidie mogelijkheden 
of wijzigingen in bestaande 
regelingen, onder andere middels 
onze maandelijkse subsidie 
nieuwsbrief. Indien wij nieuwe 
mogelijkheden voor uw organisatie 
zien, zullen wij contact met u 
opnemen om deze met u te 
bespreken.

Inventarisatiefase
•  Inventariseren van
    subsidie mogelijkheden: het opstellen   
    van een subsidiescan met alle relevante 
    subsidie mogelijkheden.
•  Toetsen van de slagingskans  
    van de subsidie aanvraag bij de 
    subsidie verstrekkende instantie.
•  Toetsing aan overige (rand)voorwaarden   
    en criteria die vanuit de subsidie regeling 
    gesteld worden. 

Subsidie aanvraag
•  Opstellen en indienen van   
    subsidieaanvragen, waaronder 
    projectomschrijvingen en begrotingen. 
    Ook een second opinion op een door 
    uzelf opgestelde subsidie aanvraag 
    behoort tot de mogelijkheden.
•  Coördineren van alle formaliteiten die bij   
    de aanvraag horen.

Financiële en organisatorische fase  
•  Ondersteunen en adviseren bij 
    het beantwoorden van aanvullende 
    of controlerende vragen van de 
    subsidie verstrekker naar aanleiding van 
    de ingediende aanvraag.
•  Opstellen van voortgangrapportages en 
    voorschotaanvragen.
•  Indienen van tussentijdse declaraties en 
    de einddeclaratie/eindrapportage voor 
    een eventuele accountantscontrole.

Prior Adviesgroep kan u desgewenst naast 
bovenstaande ook begeleiden en adviseren 
bij het opzetten van de beheerorganisatie 
en de projectadministratie.

Door het inschakelen van een 
externe adviseur kunt u méér uit 
subsidies halen. U krijgt zicht op 
die extra regelingen waarop uw 
bedrijf aanspraak kan maken.
Prior Adviesgroep werkt op basis van 
‘no-cure, no-pay’.* Dus hoeft u ons alleen 
te betalen als u daadwerkelijk een subsidie 
toegezegd hebt gekregen. 

*Voor specifi eke subsidieregelingen maken wij vooraf aparte afspraken. 

WERKWIJZE PRO-ACTIEF

NO-CURE, NO-PAY

OVERIGE SUBSIDIE DIENSTVERLENING

Prior Adviesgroep kan op fl exibele wijze 
tijdelijke capaciteit leveren aan bedrijven 
die te maken krijgen met uitval van 
hun subsidie manager of tijdelijk extra 
capaciteit nodig hebben. 

INTERIM SUBSIDIE MANAGEMENT

De inzetbaarheid van Prior Adviesgroep 
richt zich niet alleen op het tijdelijk 
overnemen van de functie of afdeling, maar 
ook op het verbeteren van processen, zoals 
de aanvraagprocedure of de administratieve 
organisatie en interne controle. (Voor deze 
dienstverlening zullen wij u vooraf een 
offerte verstrekken.)

Het inschakelen van Prior Adviesgroep heeft 
voor u vele voordelen, samenvattend:
•  Deskundig & ervaren
•  Pro-actief
•  Multidisciplinair
•  Lokale aanwezigheid en betrokken
•  No-cure, no-pay

UW VOORDELEN


