DEMO:
Hoe vraag ik een BEA
BEA--subsidie aan?

De demo loopt automatisch, u moet niet klikken om verder te gaan.

Surf naar www.beaweb.be en klik op ‘BEA voor
KMO’s’. Zo krijgt u toegang tot de BEA applicatie.
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Vul hier uw login ID en uw paswoord in. Zo krijgt u
toegang tot de BEA applicatie.

Indien u nog niet beschikt over een login, kunt u dit aanvragen door u te
registreren. Hou er rekening mee dat uw login en paswoord per post naar de
maatschappelijke zetel van de onderneming wordt opgestuurd!

U krijgt een overzicht van uw portefeuille.
Klik hier om een nieuwe aanvraag voor BEA in te dienen.
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Vul hier de activiteitencode van uw
onderneming in (NACE code van 5 cijfers)

Kent u de activiteitencode van uw onderneming
niet? Klik op deze lijst en zoek uw NACE code op.

Klik op ‘ga verder’

Indien uw activiteit in aanmerking komt voor BEA, kunt u verder naar
stap 2

Duid hier de pijler aan waarvoor u een project wilt
indienen: een project voor advies, opleiding,
kennisoverdracht of mentorschap

Klik op ‘ga verder’
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Vul het erkenningsnummer van uw
dienstverlener in bv. DV.A12345

Klik op ‘ga verder’

Het erkenningsnummer staat vermeld in de overeenkomst die u hebt afgesloten
met de dienstverlener of op de inschrijving. Het nummer kunt u ook opzoeken via
‘zoek het erkenningsnummer’

Hier ziet u de coördinaten van de dienstverlener die overeenstemt met het door u
ingevulde erkenningsnummer.

Indien dit de correcte dienstverlener is, klik op ‘ga verder’.
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Klik op ‘ga verder’

Vul de gegevens van de overeenkomst in: de datum van de overeenkomst of
de inschrijving, het bedrag (excl. BTW!) en de beschrijving van het project.

Klik hier om de berekening van het maximum
projectbedrag te controleren.

Het systeem toont het projectbedrag dat u maximaal kunt aanvragen, rekening
houdend met de wettelijke beperkingen.
Alle niet in aanmerking komende kosten moet u zelf aftrekken van dit bedrag. U moet
dan een lager bedrag aanvragen door het opgegeven bedrag te overtypen.
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U ziet hier de berekening van het maximum project bedrag door het systeem.
U kunt maximaal het kleinste bedrag aanvragen.

Klik op ‘ga terug’ om uw aanvraag
verder te zetten.

Klik op ‘ga verder’
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Dit scherm geeft het overzicht van uw aanvraag. Bevestig indien u akkoord
bent of ga terug indien er verkeerde gegevens staan.

Klik op ‘bevestig’

Dit is de bevestiging van uw aanvraag. Nadat uw dienstverlener uw
gegevens bevestigd heeft, wordt uw aanvraag pas definitief.
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Uw dienstverlener krijgt dit bericht in zijn mailbox. Uw dienstverlener moet
uw aanvraag tijdig valideren zoniet wordt uw aanvraag geannuleerd.
Geachte xxxx,
xxxxxxxxxxxxxx duidde u aan als dienstverlener voor een nieuwe projectaanvraag met nummer
2007BEA000622.
Gelieve deze aanvraag te valideren voor 29/01/2007 op onze website of via deze link.
Indien deze link niet werkt, kunt u de url kopiëren. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link te
klikken. Deze kunt u daarna plakken in de adresbalk van uw internetbrowser.
Indien u niet tijdig reageert, zal de projectaanvraag automatisch geannuleerd worden.

Met vriendelijke groeten,
Cel BEA
Entiteit Economisch Ondersteuningsbeleid
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
http://www.beaweb.be

Klik op ‘detail’ om een overzicht te krijgen van uw
aanvraag en om geld te storten aan uw
dienstverlener.

In het overzicht van uw portefeuille ziet u de status van uw aanvraag. Deze
aanvraag werd tijdig bevestigd door de dienstverlener. Dit betekent dat de
aanvraag werd goedgekeurd.
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Klik op ‘storten’ om de gegevens te kennen die u moet
vermelden bij de overschrijving van uw aandeel van
65% aan de financiële dienstverlener.

Dit is het detail van uw project. Hier ziet u welk bedrag al in uw portefeuille
gestort is en welke betalingen u al heeft uitgevoerd naar uw dienstverlener.

De eerste schijf (projectbedrag <3.000 euro)Klik
moet
worden
in uwvan
op onmiddellijk
‘ga terug’ omgestort
naar het
overzicht
portefeuille. Deze eerste storting moet binnen de 14 dagen
na bevestiging
door de
uw portefeuille
te gaan.
dienstverlener, op de rekening van de financiële beheerder van de overheid staan.
Zoniet vervalt uw aanvraag.
Nadien kunt u storten wanneer u het geld nodig hebt om over te schrijven naar uw
dienstverlener. In dit overzicht ziet u hoeveel het minimum en het maximum bedrag is
dat u mag storten. Het gaat hier steeds over uw eigen aandeel van 65%. De Vlaamse
overheid stort hier 35% bij.
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Klik op ‘betalen’ om geld te storten aan
uw dienstverlener.

Zodra er geld beschikbaar is in uw portefeuille, kunt u een betaling doen
aan uw dienstverlener.

Klik op ‘betaal’.

Dit is een overschrijvingsformulier voor de betaling van uw dienstverlener. Vul alle
gegevens correct in. U kunt geld overschrijven voor zover er voldoende budget
gestort is in uw portefeuille.
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Kijk alles nog eens na. Bent u akkoord? Klik dan op ‘ja’.
De financiële beheerder zal het bedrag storten op de rekening van uw
dienstverlener.

Klik op ‘detail’.

U kunt steeds terugkeren naar uw projectoverzicht. Hier ziet u elke status. Van
hieruit kunt u de stortingsgegevens bekijken, opdracht geven tot betalen en uw
dienstverlener beoordelen.

11

Klik op ‘beoordelen’ om de kwaliteit van de
dienstverlening te beoordelen binnen dit project.

Klik op ‘bevestig’.

Hier kunt u de gekregen dienstverlening beoordelen. Maak er gebruik van!
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U hebt alle stappen doorlopen.
Succes met uw aanvraag!

Voor vragen kunt u terecht op bea@sodexho-pass.be
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