
Subsidiecheck
Een vrijblijvend adviesgesprek

Coronavirus

Een investering duurzame maatregelen  of onderhoud omdat

uw productieproces stil ligt?

inzetten op innovatie en ontwikkeling?

Of loopt u tegen de afhandeling van een traject aan?

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Het is voor

velen een tijd van bezinning en tijd om na te denken. Veel van u

hebben nu wel andere zorgen aan uw hoofd dan subsidies.

Toch is het wellicht juist goed om vooruit te denken, anti-

cyclisch te zijn. Gaat u in deze tijd juist:

 

Laat het ons weten! We helpen u graag! Een van onze adviseurs

bespreekt graag tijdens een vrijblijvend telefonisch of

videogesprek met u de mogelijkheden!

 

TRIAS wil ondernemers graag verder helpen in deze bijzondere

tijd!
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Krijg inzicht in de subsidiepotentie
van uw onderneming!

Professionele ondersteuning voor
uw subsidieaanvraag!

TRIAS

TRIAS is een subsidieadviesbureau, gevestigd op de

Noorderpoort in Venlo en Brightlands Health Campus in

Maastricht. Al sinds 1999 zijn we werkzaam op het gebied van

het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Wij

bieden onze diensten zowel aan private als publieke organisaties

aan.  Om de klant optimaal te kunnen ondersteunen biedt TRIAS

een totaalpakket aan: van zoeken naar

financieringsmogelijkheid, schrijven van de aanvraag, voortgang

en de eindverantwoording.



Noorderpoort 7 - 5916 PJ - Venlo - 077 3560100 - www.trias-subsidie.nl

Nederland telt meer dan 4.000 subsidieregelingen voor

uiteenlopende doelen. Grote kans dat er een subsidie beschikbaar

is waar u voor in aanmerking komt. Misschien maakt u al gebruik

van subsidies of heeft u hier al externe ondersteuning bij. Wilt u

weten of u een compleet beeld heeft en geen kansen laat liggen?

Laat TRIAS dan de subsidiecheck uitvoeren!

Benut u alle kansen die er
zijn?

Volledige ontzorging en betere

slaagkansen

Subsidiekansen

Een vrijblijvend adviesgesprek
 

Graag komt een van onze ervaren subsidieadviseurs met u in contact. Vraag nu uw vrijblijvende subsidiecheck aan door

een mail te sturen naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.
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Met onze vrijblijvende subsidiecheck krijgt u

inzicht in de subsidiekansen voor uw bedrijf, op

zowel provinciaal, nationaal als Europees niveau.

We bespreken de voor- en nadelen en adviseren

welke mogelijkheden het meest kansrijk zijn in uw

situatie. 

 

Vervolgens kunnen wij voor u de aanvraag

verzorgen. We werken uw ideeën uit tot een

gedegen projectplan, inclusief planning en

begroting. Het plan voldoet aan de

subsidievoorwaarden en is begrijpelijk en

aantrekkelijk geformuleerd. 

 

Het resultaat: Uw subsidieaanvraag is

goedgekeurd! Ook dan staan we klaar om u te

helpen met de verantwoording van uw project.

Investeert u in nieuwe producten 

en processen?

Subsidies zijn een effectieve manier om uw

innovatie, ontwikkeling en groei te financieren,

maar hoe vindt u de weg naar subsidieland?

Welke subsidies en fiscale regelingen passen bij

uw behoefte en hoe zorgt u ervoor dat uw

aanvragen slagen? Een vrijblijvende

subsidiecheck geeft u inzicht in de mogelijkheden.


