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Update juni 2020

Level 4 GRAFOC-premie voor opleidingen gekoppeld aan
Innovatieve/Unieke/Hightech investeringen: Aanvraagdossier
Wat: Voor bedrijven met unieke, hightech of/en innovatieve investeringen en de daarbij horende
opleidingen voor arbeiders PC130 heeft GRAFOC een Level 4-premie, bovenop de reeds bestaande
premieniveaus.
Op die manier is er vanuit het printmedia vormingsfonds een extra ondersteuning via de sectorale
opleidingspremie.
Per behaalde Level stijgt het premiejaarmaximum telkens met 25% t.o.v. basislevel 1.
Bijkomende info kan je steeds krijgen via je GRAFOC-contactpersoon of via info@grafoc.be.

Voorwaarden
• Level 4, extra premieniveau voor opleidingen gekoppeld aan investeringen die
innoverend/uniek/hightech zijn voor de onderneming.
• Mét behoud of uitbreiding van de tewerkstelling, met focus op de PC130-arbeiders en het
versterken van hun competenties.
Praktisch:
• De onderneming kan ieder kalenderjaar een aanvraag indienen.
• Voor 1 juli/kalenderjaar moet een geldig Opleidingsplan ingediend zijn bij GRAFOC.
(Te downloaden op www.grafoc.be > werkgever > downloads).
• De eindbeslissing per ingediende aanvraag ligt bij de Raad van Bestuur van GRAFOC. Indien nodig
kan een bijkomende motivatie gevraagd worden.
• De algemene voorwaarden van GRAFOC zijn van toepassing op de ingediende opleidingen.
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Aanvraagdossier GRAFOC-premie voor opleidingen gekoppeld aan
Innovatieve/Unieke/Hightech Investeringen
Datum: ../../20..
Naam en gemeente onderneming:
Omschrijving investering:

Motivatie en visie rond het aspect innoverend/uniek/hightech (*) zijn van de investering:

Geplande data van de opleiding(en) i.k.v de investering:
Het betreft een vervangingsinvestering/uitbreidingsinvestering (*)
Ik diende reeds een Opleidingsplan in (voor 1 juli): ja/nee (*)
De opleiding zal zorgen voor een daling/behoud/uitbreiding (*) van de PC130-arbeiders
tewerkstelling én het versterken van hun competenties.
In geval van uitbreiding, aantal geschatte nieuwe arbeiders:

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.
Indien nodig/nuttig mogen bijlages toegevoegd worden aan het dossier.
De aanvraag is digitaal te bezorgen aan info@grafoc.be.
Naam en handtekening:

(*) omcirkel

wat van toepassing is
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