DREMPEL-SELECTIECRITERIA (STAP 1) NL-JO BUSINESS SUPPORT
PROGRAMME
What companies can participate in the NL-JO Business Programme (NL):
1. Dutch SME’s (up to 250 employees) with an annual turnover of more than 250,000 euro.
2. with plans to do business in Jordan. Or companies that are already active in Jordan, but
could use a little boost to increase the chance of success.
3. their business idea must be realistic and in line with supply or demand.
4. that have a clear request for help from RVO.
5. that are financially sound (participating companies are expected to provide the financial
data of the past two years to substantiate this).
6. that have a CSR policy, respect the OECD guidelines, SME’s activities are in accordance
with OECD guidelines, and are not on the FMO-exclusion list. The CSR policy of the SME
can also be provided in a later stage of the process, but companies must meet all other
criteria in order to be selected for the NL-JO Business Support programme.
7. that commit to all activities and for the entire duration of the programme.
Incomplete registration forms are excluded from participation.
The guidance and support of the NL-JO Business Support Program does not include financial
support.

Drempelcriteria voor deelname NL-JO BSP (NL):
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Je bent een Nederlandse mkb’er (tot 250 medewerkers) met een jaaromzet van meer dan
250.000 euro.
Je hebt plannen om te ondernemen in Jordanië. Of je bedrijf is reeds in Jordanië actief,
maar kan een duwtje in de rug gebruiken om de kans op succes te vergroten.
Je bent in staat om, wanneer je doorbreekt in het Jordanië, op te schalen in mensen en
middelen indien nodig.
Je hebt een duidelijke hulpvraag aan de RVO.
Je onderneming is financieel gezond en als deelnemer wordt verwacht dat je de
jaarverslagen van de afgelopen twee jaar aanlevert om dit te onderbouwen
o de datum voor het aanleveren van de jaarcijfers geschiedt op een later moment
Je onderneming heeft een MVO-beleid, je activiteiten liggen in lijn met de OESOrichtlijnen en staan niet op de FMO-uitsluitingslijst.
o Het MVO-beleid van je onderneming kan ook in een latere fase van het traject
worden aangeleverd, maar aan de overige randvoorwaarden van de criteria moet
je voldoen om geselecteerd te kunnen worden voor het NL-JO Business Support
programma.
Je committeert je voor alle activiteiten en voor de gehele looptijd van het programma.

Incomplete inschrijfformulieren worden uitgesloten van deelname.
De begeleiding en support van het NL-JO Business Support Program betreft geen financiële steun.

