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Coronaondersteuning Provincie Utrecht 
 
 
Provincie Utrecht 2021 
Op de website van de Provincie Utrecht is een corona-pagina ingericht waar 
verwezen wordt naar de verschillende (aanvullende) maatregelen die genomen 
worden om economische de effecten te verzachten. Aan de hand van 8 rubrieken 
wordt een toelichting gegeven op de maatregelen. Daarbij is onder andere aandacht 
voor: Economie, Cultuur en erfgoed en Recreatie en toerisme. 
 
Impactmonitor 
Om de corona-effecten nader in beeld te brengen wordt ook de Monitor Impact 
Coronacrisis gepubliceerd. 

 
Financiële regelingen 
In 2021 wordt een financiële coronareserve van 15 miljoen euro ingezet om de 
effecten van corona te verzachten. Dit geld (voor de helft gereserveerd voor 
economie) kan worden ingezet voor initiatieven en projecten die de regionale 
economie ondersteunen. Benodigde concrete plannen worden aan PS voorgelegd.  
 
Nu-digitaal voor MKB-ondernemers 
Het programma ‘Nu Digitaal’ biedt mkb’ers in de provincie hulp bij digitalisering van 
hun bedrijfsactiviteiten. Dit wordt mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht, 
gemeenten en lokale partners.  
 
Human Capital 
Steeds meer zzp’ers oriënteren zich op een nieuw beroepsperspectief en willen  
informatie over omscholing (via o.a. Regionale Mobiliteitsteams, van werk-naar-werk 
trajecten, WSP’s, Leerwerklokketen, O&O-fondsen). 
Via het Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek zijn  
vouchers beschikbaar voor mensen die zich op een baan in de techniek willen  
(her)oriënteren. 
 
Kennis-ondersteuning 
Vanuit het studentencollectief TheFac worden ondernemers gesteund. Studenten van 
de businessuniversiteit Nyenrode helpen ondernemers met gratis advies (financieel- 
& strategisch advies en een frisse-blikadvies).  
 
Project URECA 2020  
Het Utrecht Region Economische Corona Alliantie-programma is opgezet aan het 
begin van de coronacrisis met als doel om ondernemers te helpen om te kunnen 
blijven ondernemen door het geven van praktisch advies en het maximaal benutten 
van de ondersteuningsmogelijkheden. Daarvoor worden adviesvouchers ter 
beschikking gesteld. Er ligt een aanbod van o.a. specialisten finance, IT en marketing 
om collega-ondernemers gratis of tegen verlaagd tarief verder te helpen. Partners in 
URECA zijn o.a. Rabobank, PwC, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland regio 
Midden, Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Economic Board Utrecht. 
Het URECA-loket wordt in 2021 doorgezet en de Provincie Utrecht is met regionale 
partners (o.a. VNO-NCW Utrecht) in gesprek om het URECA-loket mogelijk voor de 
toekomst permanent te borgen als “breed MKB-loket’. 
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https://www.provincie-utrecht.nl/corona#alle
https://www.provincie-utrecht.nl/corona#Economiecoronacrisis
https://www.provincie-utrecht.nl/corona#cultuurenerfgoed
https://www.provincie-utrecht.nl/corona#recreatietoerismecorona
https://www.provincie-utrecht.nl/corona#alle
https://www.provincie-utrecht.nl/corona#alle
https://utrecht.nudigitaal.nl/over-utrecht-nu-digitaal/
https://sptmidden.nl/
https://www.thefac.nl/
https://www.economicboardutrecht.nl/corona
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