
Wilt u meer export realiseren in 2018? De overheid biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse MKB-
ondernemingen voor de ontwikkeling van haar business in buitenlandse markten. De DHI regeling is beschikbaar voor 
alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden. DGGF landen maken extra kans op subsidie*. Aanvragen 
kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2018. Lees hieronder welke activiteiten in aanmerking komen.

1. Demonstratieproject
•   Demonstreren van uw Nederlandse technologie aan potentiële klanten met als doel hen te overtuigen van uw product. 
•   De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot max. € 200.000. 

2. Haalbaarheidsstudie 
•    Overtuigen van uw potentiële buitenlandse klant, middels het uitvoeren van een studie  die de technische en commerciële haalbaarheid 

uw product aantoont.
•   De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot max. € 100.000. 

3. Investeringsvoorbereidingsstudie 
•   Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering die u overweegt te doen in het buitenland. 
•   De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot max. € 100.000. 

Wie gingen u voor? 
Larive International adviseert en ondersteunt bedrijven in groeimarkten. Wij hebben met succes 50+ DHI-subsidies aangevraagd
en begeleid. Enkele voorbeelden: 
•  MBFH: Demonstratie van een grootschalig dance event in Indonesië. 
•  Rademaker en KOMA Koeltechnische Machines: Demonstratie van een innovatieve bakkerijproductielijn in China.
•  Koneksie: Haalbaarheidsonderzoek voor een productielijn voor motorfietsen in Kenia. 
•  Tolsma: Haalbaarheidsonderzoek voor opslag en verwerking van aardappelen in Oekraïne.
•  Monte Pizza Crust: Haalbaarheidsonderzoek voor een productielijn voor pizzabodems in Zuid-Korea.

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met Menno Morenc & Niels Verlinden (+31) 030 6933221. 

Hoe u meer omzet kunt 
realiseren in buitenlandse 
markten met DHI-subsidie

*Klik op de kaart om te zien welke DGGF 
landen extra kans maken op subsidie.
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www.larive.com
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