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1. Waarover gaat de ‘Business Partnership Facility’?
De Business Partnership Facility (BPF) verleent subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van
initiatieven waarbij privé-actoren betrokken zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te
realiseren in de ontwikkelingslanden.
2. Wie financiert en wie beheert de BPF?
De BPF wordt gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
(DGD) van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België.
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking )
Het operationele beheer van de BPF is toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting (KBS).
(www.kbs-frb.be)
De ontvangen subsidie is dus overheidssteun. Een kandidaat die al Europese overheidssteun heeft
ontvangen, kan een project indienen, op voorwaarde dat het totale ontvangen bedrag in
overeenstemming blijft met de ‘de minimis’ regelgeving.
3. Welk soort initiatieven worden ondersteund?
De initiatieven waar deze oproep zich op richt moeten bijdragen aan de verwezenlijking van minstens
één duidelijk geïdentificeerde SDG. Het vertrekpunt van dit project moet een ondernemend initiatief
zijn, gedragen door één of meerdere ondernemingen, om een ontwikkelingsdoel te bereiken. Het
project moet deel uitmaken van de ‘core business’ van minstens één van de betrokken private partners,
idealiter de projectleider. Er kan steun verkregen worden voor initiatieven tot maximum drie jaar.
Het project moet aantonen in hoeverre het op weg is om zelfredzaam te zijn na de periode van
financiële steun. Zowel start-up als scale-up projecten kunnen in aanmerking komen.
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De lokale onderneming moet reeds opgericht zijn en gecontroleerde financiële rapporten van minimum
1 jaar moeten beschikbaar zijn.
4. Wat is het bedrag van de toegekende subsidie?
De BPF biedt een niet-terugvorderbare subsidie tussen €50.000 en €200.000.
Het partnerschap moet tenminste een even groot of groter bedrag inbrengen als het bedrag van de
subsidie verkregen door de BPF.
De bijdrage door de partners moet een bijdrage in contanten zijn (geen waardering van reeds bestaande
activa, geen schenkingen in natura). De cofinanciering kan worden gedragen door verschillende
bedrijven uit de private sector die een gezamenlijk verzoek indienen voor het project.
De bijdragen van de verschillende partners moeten bevestigd zijn op het moment dat het
kandidaatsdossier ingediend wordt, maar kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst ter
beschikking gesteld worden.
De leningen van financiële instellingen kunnen worden beschouwd als onderdeel van de cofinanciering.
Andere schenkingen (grants) en bijdragen door een non-profit partner worden niet beschouwd als
cofinanciering door het partnerschap.
De verkregen financiële steun is een overheidssubsidie. Het is de verantwoordelijkheid van de grantee
om na de gaan of het maximum toegelaten bedrag via Europese overheidssubsidie al dan niet bereikt is.
Opbrengsten van het project, tijdens de looptijd van het project, kunnen opnieuw in het project
geïnvesteerd worden, maar worden niet beschouwd als cash bijdrage door het partnerschap. Uitgaven
voor de opstart van het project worden beschouwd als cash bijdrage door het partnerschap indien ze tot
max 3 maanden voor het afsluiten van de oproep uitgevoerd werden.
5. Wie kan een aanvraag indienen voor de projectoproep?
Elke aanvraag moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de
private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector uit
het Noorden of het Zuiden, steeds met een ontwikkelingsdoelstelling in het land van het Zuiden voor
ogen. Het partnerschap moet minstens één organisatie met winstoogmerk omvatten. Een not-for profit
partner wordt door de jury gepercipieerd als een toegevoegde waarde voor het project.
De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrecht of
privaatrecht. Het partnerschap moet worden vertegenwoordigd door een « project leider », die
verantwoordelijk is voor de implementatie, aan wie de subsidie contractueel wordt toegekend. Zowel de
partner uit de private sector als de andere partners kunnen « project leider » zijn.
2

6. Welke landen vallen onder deze projectoproep?
Projecten zullen moeten plaatsvinden in één van deze ontwikkelingslanden:
Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kameroen,
Kenia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Palestina, Rwanda, Senegal,
Tanzania, Tunesië, Uganda, Zambia en Zuid-Afrika.

7. Welke sectoren komen in aanmerking voor de projectoproep?
Zolang de projecten gerelateerd zijn aan een SDG, kunnen ze een breed scala van sectoren bestrijken,
maar de voorkeur wordt gegeven aan projecten rond deze 3 thema’s:
1) Klimaat, milieu en biodiversiteit
Hieronder vallen projecten die de overgang naar duurzame en hernieuwbare energie voor bedrijven
bewerkstelligen, de toegang tot geschikte, betaalbare en duurzame energiediensten voor de
bevolking bevorderen, duurzame landbouwtechnieken promoten, de toegang tot bio- en
milieucertificeringen stimuleren, het hergebruik van goederen en afvalverwerking beogen, …
Kandidaat-projecten kunnen ook inspelen op de milieuveranderingen die hun omgeving nu al
beïnvloeden door hun (productie)processen aan te passen om de gevolgen van deze veranderingen
te beperken.
2) Gender en vrouwelijk ondernemerschap
Speciale aandacht zal worden gegeven aan projecten en ondernemingen die geleid worden door
vrouwen, reële arbeidskansen voor meisjes en vrouwen creëren, de gelijke behandeling en verloning
van vrouwen en mannen bevorderen, de positie van de vrouwen in het gezin en in de maatschappij
versterken, producten aanbieden die beantwoorden aan de specifieke behoeften van meisjes en
vrouwen in de context waarin zij leven, …
3) Waardig werk en sociale bescherming
Met het oog op deze doelstellingen zullen initiatieven worden ondersteund die streven naar een
eerlijk en leefbaar inkomen voor werknemers en/of leveranciers (boeren,…), fair trade promoten, de
veiligheid op het werk bevorderen, de opzet van sociale beschermingsystemen stimuleren, …
Er dient aan te worden herinnerd dat de kwaliteit van de projecten voorop staat. Ondersteunde
initiatieven moeten economisch haalbaar, rendabel en duurzaam zijn.
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Vanaf de achtste selectie ronde kunnen nog enkel projecten rond deze 3 prioritaire thema’s in
aanmerkingen komen voor financiële steun.

8. Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?
Eerst worden de projecten beoordeeld aan de hand van de volgende ontvankelijkheidscriteria:
- Naleving van de termijn voor het indienen van aanvragen.
- Indiening van een volledig dossier, met alle gevraagde bijlagen.
- De aanvrager is in partnerschap met ten minste één for-profit partner. De aanwezigheid van een
non-profit partner in het partnerschap wordt positief beoordeeld.
- Respect voor het geografisch bereik van de BPF (52 landen).
- Het gevraagde budget ligt tussen 50.000 en 200.000 euro.
- Het matching fund, bijgedragen door de for-profit partner(s), is bevestigd en is gelijk aan het
gevraagde bedrag of hoger.
Ieder ontvankelijk project zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
1. Projectbeheer (efficiëntie, ervaring en capaciteit van de begunstigde om het project uit te
voeren
2. Economische levensvatbaarheid (capaciteit om zelfbedruipend te kunnen worden,
additionaliteit (toegevoegde waarde van de subsidie), innovatie, impact op de sector of op de
markt, reproduceerbaarheid en schaalbaarheid
3. Sociale en milieu-impact (impact op de SDG’s (met indicatoren voor opvolging), synergie en
complementariteit met andere actoren, prioriteiten (klimaat, milieu en biodiversiteit, gender en
vrouwelijk ondernemerschap, waardig werk en sociale bescherming)
Meer details over deze criteria kan u vinden in de nota ‘Selectie criteria’.
9. Welke resultaten worden van de begunstigden verwacht?
De BPF verwacht twee soorten resultaten van de begunstigden:
-

De sociale impact van het project, die bijdraagt aan de SDGs.
Bijvoorbeeld: aantal voltijdse banen (equivalent) gecreëerd en onderhouden (per geslacht),
verbetering van het gemiddelde inkomen voor gezinnen met een laag inkomen, betaalbare
goederen en diensten voor mensen met een laag inkomen (per geslacht), inclusie en economische
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vooruitgang van vrouwen en jongeren met een laag inkomen, positieve impact op het milieu door
grondstoffen te besparen, vermindering van koolstofemissies en behoud van biodiversiteit, etc.
-

De economische haalbaarheid van het project:
De partnerschappen moeten duidelijk aantonen hoe de gesteunde initiatieven in staat zijn om
zelfvoorzienend te worden, schaalbaar en reproduceerbaar zijn.

10. Wat zijn de start- en einddata van de projectoproep ?
Er worden 10 selectierondes georganiseerd gespreid over 5 jaar.
De zevende projectoproep sluit op 15/02/2021. De kandidaatsdossiers moeten worden ingevuld en
ingediend zijn via de website van de projectoproep ten laatste op deze datum, om middernacht
(Brussels time).
De achtste oproep zal van start gaan in het voorjaar van 2022, rekening houdend met de resultaten van
de intermediaire evaluatie. Dossiers die gestart zijn, maar niet definitief ingediend werden, worden uit
het systeem verwijderd.
11. In welke taal (talen) moet het kandidaatsdossier worden ingediend?
Het online aanvraagformulier kan in het Frans, Nederlands of Engels worden ingevuld.
12. Hoe ziet het selectieproces eruit ?
De preselectie wordt gezamenlijk uitgevoerd door de DGD en de KBS. In eerste instantie wordt bepaald
of de kandidaatsdossiers in aanmerking komen. Geschiktheid omvat de volgende aspecten: ingediend
binnen de deadline van de aanvraag met de volledige vragenlijst en alle vereiste bijlagen, er bestaat een
partnerschap dat minstens één organisatie met winstoogmerk omvat, de geografische beperking werd
gerespecteerd, het gevraagde budget ligt tussen €50.000 en €200.000, presentatie van een project
waarbij de bedrijven van het partnerschap tenminste een even groot of groter bedrag inbrengen als de
subsidie verkregen door de BPF.
In een tweede fase zullen de DGD en de KBS projecten pre-screenen volgens de selectiecriteria vermeld
onder punt 8. Een voorlopige ranglijst van alle projecten zal vervolgens worden voorgelegd aan een
onafhankelijk selectiecomité. Het selectiecomité is verantwoordelijk voor de definitieve selectie van de
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projecten die de subsidie ontvangen (derde fase), rekening houdend met de evaluatiecriteria en het
beschikbare budget.
Voor de derde fase zullen de betrokken bedrijven aan een ESG (Environmental – Social – Governance)
screening onderworpen worden. Een externe partner kan de organisaties contacteren voor bijkomende
informatie.
13. Hoeveel projecten zullen een subsidie ontvangen?
Per selectieronde is een budget van ongeveer €1 miljoen beschikbaar. Het aantal projecten dat een
subsidie ontvangt, is afhankelijk van het gevraagde bedrag (tussen €50.000 en €200.000 per project). Er
zullen daarom minimaal 5 en maximaal 20 begunstigde projecten per selectieronde zijn.
14. Hoe lang duurt de selectieprocedure ?
De zevende selectieronde zal worden afgesloten op 15/02/2022.
De geplande timing is als volgt:
- De preselectie van de dossiers vindt plaats van 16/02/2022 tot 14/03/2022
- De ESG screening van de partners zal gebeuren tussen 16/03/2022 en 24/05/2022
- De selectie vindt plaats van 28/04/2022 tot 25/05/2022
- De jury zal vóór 31/05/2022 bijeenkomen
- De officiële aankondiging van de geselecteerden voor de subsidie vindt plaats vóór 30/06/2022
- De geselecteerde projecten worden vervolgens gecontacteerd door de Koning
Boudewijnstichting om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.
15. Welk type advies biedt de BPF naast de subsidie?
De BPF zal advies verlenen via consultants in twee specifieke gevallen: (i) over het managen van
resultaten en (ii) over de ontwikkeling van activiteiten op grotere schaal (scaling-up).
Consultants kunnen worden gemobiliseerd op verzoek van de projectleider van het partnerschap,
afhankelijk van de knelpunten die kunnen optreden tijdens de uitvoering van activiteiten. Per
implementatie jaar wordt een maximum van 7 mandagen advies toegekend. De BPF zal de honoraria
van de consultants financieren. Alle kosten gerelateerd aan het werk van de consultants (vliegtickets
indien nodig, accommodatie, eten, reizen, enz.) is voor rekening van de begunstigden.
Het werk van deze consultants kan opgenomen worden in het kandidaatsdossier maar kan ook ad hoc
aangevraagd worden als het project opgestart is.
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16. Hoe zal de financiering worden uitbetaald?
De financiering zal worden uitbetaald volgens de subsidieovereenkomst tussen de Koning
Boudewijnstichting en de projectleider. De laatste schijf van 10% van de subsidie wordt betaald na
afloop van het project, op basis van een verhalend en financieel verslag van de uitgevoerde activiteiten.
17. Welke uitgaven komen al dan niet in aanmerking voor de BPF?
Niet-terugvorderbare financiering van de BPF kan worden gebruikt voor de financiering van alle soorten
openbare en particuliere goederen of diensten. De niet gesubsidieerde kosten vermeld in bijlage 4 van
het KB van 11/9/2016 betreffende de niet gouvernementele samenwerking komen niet in aanmerking ,
evenals de volgende items:
-

aankoop en huur van bestaande gronden of gebouwen;
huur van materieel, grond en faciliteiten;
bankkosten, kosten van garanties en vergelijkbare kosten;
waarde en kosten van registratie van intellectuele eigendomsrechten;
waarde van bestaande voorraden die worden gebruikt voor de productie van goederen en / of –
diensten binnen het project;
kosten voor haalbaarheidsstudie.

18. Hoe vaak kan een onderneming in aanmerking komen voor de BPF?
Een bedrijf kan meerdere projecten bij de BPF indienen in dezelfde oproep, op voorwaarde dat de
ideeën worden ingediend als afzonderlijke toepassingen. Tijdens dezelfde oproep verleent de BPF echter
geen financiële steun van meer dan 200.000 EUR aan hetzelfde bedrijf. Een bedrijf dat al een project
heeft ingediend bij de BPF, maar dat niet geselecteerd werd, komt in aanmerking voor een toekomstige
oproep. Een ondersteund bedrijf kan in een later fase een tweede aanvraag indienen voor een volgende
fase van hetzelfde project.
19. What is expected of the grantees in terms of reporting?
- - Gecontroleerde rekeningen (jaarlijks)
- Narratief en financieel verslag (vóór de overschrijving van de volgende schijf van de subsidie,
minimaal elk jaar)
- Korte projectstatus en update (om de 2 maanden - e-mail, verslag, video of vergadering)
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