Aanvullende regelingen in de sector Recreatie en Toerisme
Naast de provinciale subsidieregelingen zijn er ook aanvullende regelingen waar
ondernemers in de recreatie en toerisme sector gebruik van kunnen maken. Deze
regelingen worden momenteel aangepast i.v.m. de COVID-19 maatregelen. Houd
daarom de websites in de gaten voor de laatste stand van zaken. De volgende
regelingen zijn mogelijk voor u interessant.
Uitbreiding voucherregeling via Oostnl.nl
Op dit moment is het voor toeristische en recreatieve ondernemers al mogelijk
gebruik te maken van een voucherregeling, zie volgende link:
www.oostnl.nl/toerisme. Een voucher van € 1000,- tot € 5000,- kan verkregen
worden voor:
• Productontwikkeling die aansluit bij de Gelderse thematische verhaallijnen
‘Kastelen en buitenplaatsen’, ‘Romeinen’ of ‘Hanze’;
• Versterking van uw onderneming door het verbreden van het aanbod voor
meer doelgroepen dan uw huidige;
• Versterking van uw onderneming door het laten uitwerken van een actuele,
nieuwe en kwalitatieve groeistrategie.
Het cofinancieringspercentage van deze voucherregeling wordt aangepast van 50 %
naar 20 %. Bovendien wordt de voucherregeling zodanig aangepast dat het
uitwerken van een strategie voor de heropbouw van een onderneming ook onder
deze regeling valt. Aanpassing van de voucherregeling is voorzien voor 1 september
2020.
Project Ondersteunen en Advies via KHN en HISWA-RECRON
In de ‘Taskforce Toerisme en Recreatie provincie Gelderland’ hebben Koninklijke
Horeca Nederland (KHN) en HISWA-RECRON naar voren gebracht dat ondernemers
dringend steun nodig hebben bij hulpvragen die ze hebben als gevolg van de COVID19 crisis. Daarom heeft provincie Gelderland besloten om subsidie te gaan
verstrekken aan KHN en HISWA-RECRON, zodat via deze brancheorganisatie
ondernemers ondersteuning en advies (door bijvoorbeeld accountants, bankiers,
vastgoedadviseurs, specialisten in de mentale ondersteuning) kunnen krijgen voor
een bedrag van € 3000,- tot € 5000,-. Aan het project kunnen zowel leden als nietleden van KHN en HISWA-RECRON deelnemen. Het project gaat naar verwachting in
de tweede helft van september van start.
Aanpassing project Green Key Veluwe (inclusief verbreding naar andere streken
van Gelderland
Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatieen vrijetijdsbranche en zakelijke markt, zie www.greenkey.nl. Voor bedrijven op de
Veluwe loopt momenteel het project Green Key Veluwe, zie
https://www.veluweop1.nl/project/duurzaamtoerisme/. Dit project wordt verbreed
naar de andere streken van Gelderland. Verder worden de deelnamekosten voor
bedrijven om het Green Key-certificaat te halen gereduceerd ontvangen de
bedrijven een substantiële bijdrage voor investeringen die nodig zijn voor het
behalen van het Green Key-certificaat. Werving en aanmelding voor het aangepaste
project vindt plaats vanaf 1 september 2020. Voor meer informatie kunt u mailen
naar: kaspers@brederodeadvies

