Voorwaarden voor bedrijven om te registreren en deel te
nemen aan het DigitaliseSME Project
Alle bedrijven die een aanvraag indienen om een Digital Expert te hosten voor de realisatie
van een digitaliseringsproject, moeten aan de volgende criteria voldoen:
•

De bedrijven moeten voldoen aan de definitie van de Europese Commissie van kleine
en middelgrote ondernemingen (mkb) en mid-caps. Zie hieronder de criteria,
gedefinieerd in termen van aantal personeel in dienst en financiële omzet of
balanstotaal.
Bedrijfscategory Aantal

Omzet

personeel

Of

Balans
totaal

Mid-Caps

< 499

NVT

NVT

Middelgrote

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

Kleine bedrijven

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

Micro bedrijven

< 10

≤€2m

≤€2m

bedrijven

•

Bedrijven moeten een korte beschrijving geven van hun case in het aanvraagformulier,
waarin hun behoefte aan digitalisering wordt uitgelegd. Deze case moet een behoefte
weerspiegelen die zo universeel mogelijk moet zijn, Hiermee wordt bedoeld dat deze
behoefte waarschijnlijk ook aanwezig is in andere bedrijven. Dit is een belangrijke
factor voor evaluatie omdat het de kans vergroot dat het gerelateerde
digitaliseringsproject vertaald kan worden naar andere mkb's en / of sectoren.
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•

Bedrijven worden geacht om de volledige accommodatie en etenskosten van de
bezoekende Digital Expert te dekken. De kosten moet voldoen aan minimumnormen
die een comfortabele, normale levensstijl mogelijk maken.

•

Er dient minstents 1 gekwalificeerde manager aanwezig te zijn wiens Engels vloeiend
is zowel mondeling als in geschrift.

•

Het bedrijf moet beschikbaar zijn om de digitale expert te ontvangen gedurende
maximaal van twee weken (opgesplitst bij minimaal één doorlopend bezoek en
maximaal twee bezoeken van elk één week) binnen de onderstaande termijnen:
o Oktober 2018 tot Januari 2019
o April tot September 2019
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