
SAVE THE DATE

Bar Connect 26/1
Ontmoet onze partners

CO-WERKPLEK NODIG?

Ontdek en deel onze
promocampagne

INFO VLAIO

Steun Intellectuele Eigendom
Jobbonus starters

VARIA
Vacatures SOLag
Nieuw stadsplan Lier
Terugblik & wensen

Onze partners én onze 'eigen kweek' staan voor je
klaar, vergezeld van ko�e en ko�ekoeken. SCHRIJF JE HIER IN !

Bekijk in je browser

www.dekwekerijlier.be

NIEUWS DECEMBER 2022
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Op zoek naar een inspirerende CO-WERKPLEK ?

Onze individuele ateliers/kantoren zijn op heden allemaal verhuurd, maar we
hebben nog enkele co-werkplekken in een gedeelde ruimte ter beschikking.

Maak nu gebruik van onze LANCEERACTIE: stap in vóór 31/12 en krijg de
eerste 3 maanden GRATIS!

Interesse? info@dekwekerijlier.be

Fotogra�e: @bakurophoto

Nieuws van VLAIO

https://euipo.europa.eu/ohimpo...

Intellectuele Eigendom steunmogelijkheden 

Bedrijven die willen investeren in intectuele eigendomsrechten kunnen een
beroep doe op subsidies en �scale voordelen.

Wijziging

Via het Kmo-fonds (IE-voucher EUIPO) kunnen kmo's een deel van de aanvraagkosten voor
intellectuele eigendomsrechten terugvorderen. Het budget voor voucher 1 (IP-scan en merk- en/of
modelaanvragen) is echter uitgeput, waardoor er geen aanvragen meer ingediend kunnen worden
voor IE-voucher 1. Enkel aanvragen voor IE-voucher 2 (nationale octrooiaanvragen) kunnen nog tot
16 december of tot uitputting van dat budget. Meer info en aanvragen via bovenstaande link.

Jobbonus plus voor startende zelfstandigen

Werknemers of zelfstandigen in bijberoep die minder dan € 2500 bruto per
maand verdienen en die willen starten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen
in aanmerking komen voor een jobbonus plus. Als men recht heeft op een
jobbonus plus, zal men maximaal twee keer € 600 ontvangen.

Wijziging

De vlaamse Regering wil met deze maatregel ondernemerschap in hoofdberoep stimuleren voor
loontrekkenden die aan de slag zijn let een laag inkomen. De stap naar ondernemerschap in
hoofdberoep wordt deze personen gefaciliteerd door hun recht op een jobbonus twee jaar te
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Kom jij ons team versterken?

SOLag (Stedelijk
Ontwikkelingsbedrijf Lier - autonoom
gemeentebedrijf) zoekt:

- een administratief medewerker
- een projectdirecteur

 

Meer info

verlegen via de Jobbonus plus voor startende zelfstandigen. De Vlaamse Regering verleende haar
de�nitieve goedkeuring op 10 november 2022 aan het besluit dat uitvoering geeft aan het decreet
over de toekenning van de jobbonus plus aan startende ondernemers. Het Besluit werd echter nog
niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de maatregel is bijgevolg nog niet operationeel. 

Vacatures SOLag

Lier, verrassend dichtbij - nieuw stadsplan

Lier is gezellig, vlakbij en bovendien
ligt alles er op wandelafstand van
elkaar. Dat geldt voor winkels, horeca
en andere leuke plekjes maar ook de
nabijheid van belangrijke
�etsverbindingen, het openbaar
vervoer en tien centrumparkings is
een grote troef....

Ontdek hier het nieuwe stadsplan.

TERUGBLIK recente events @De Kwekerij Lier
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Berlaarsestraat 31, Lier U ontvangt deze mail omdat u partner of

Terugblik op de JCI Lier - training: Insights Discovery - Relationships Styles 
Terugblik op de Pedagogische Studiedag van de Beeldacademie Lier

Warme WENSEN

De Kwekerij - Dungelhoeff Bedrijvencentrum BV

https://jcilier.be/
https://beeld.uitinlier.be/
https://beeld.uitinlier.be/
https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/


Belgium gebruiker bent van De Kwekerij Lier of u
zich opgaf als geïnteresseerde

Uitschrijven

https://dashboard.mailerlite.com/preview/120711/emails/73913393619141703

