Dutch Good Growth Fund

Onderdelen: Investeren en
Exporteren Nederlands mkb
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Wat is het DGGF?
Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een revolverend fonds
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uitvoerende partijen
zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),
Atradius Dutch State Business en PWC/Triple Jump.

DGGF investeert ook in investeringsfondsen
Het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb (DGGFonderdeel 2) investeert in investeringsfondsen die zich inzetten
voor lokale mkb-ondernemers in DGGF-landen.

Welke voorwaarden gelden voor een project of idee?
Voor wie?
Het DGGF helpt Nederlandse mkb’ers met een vestiging in
Nederland die investeren in of exporteren naar
ontwikkelingslanden en opkomende markten die op de DGGFlandenlijst staan. Het gaat om gevallen waarbij de eigen bank of
een co-financier terughoudend is bij het verlenen van een
(volledige) financiering. DGGF stimuleert hiermee
internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en het
ontwikkelen van lokale economische activiteiten. Voor DGGF is er
een landenlijst beschikbaar. Raadpleeg deze via www.dggf.nl/
landenlijst.

Hoe kan DGGF mij helpen?
Voor het Nederlands mkb heeft het DGGF twee onderdelen,
namelijk voor investeren en exporteren. Het DGGF-onderdeel
Investeren Nederlands mkb (DGGF-onderdeel 1) vult private
investeringen aan door garanties en directe (co)financiering met
terugbetaalverplichting, zoals leningen en (indirecte participaties.
Het DGGF-onderdeel Exporteren Nederlands mkb (DGGFonderdeel 3) biedt hulp bij exportkredietverzekeringen en
exportfinancierings mogelijkheden.

In het algemeen geldt: u bent een succesvolle Nederlandse mkb’er
met een vestiging in Nederland. Belangrijk is dat uw projectplan,
idee of transactie aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden
van het DGGF. Daarnaast beschikt u over een sterke business case,
met lokale impact in een DGGF-land en die voldoet aan
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
(IMVO). Lees meer over de voorwaarden voor Investeren en
Exporteren op de website www.dggf.nl.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen?
Om in aanmerking te komen voor een financiering kunt u
vrijblijvend uw projectidee, plan of exporttransactie indienen bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit doet u
door een formulier – genaamd quickscan - in te vullen voor
Investeren of Export op de website www.dggf.nl en op te sturen
naar klantcontact@rvo.nl.

Vervolgstappen?
Een adviseur van DGGF van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) neemt vervolgens zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde
quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze
adviseur beoordeelt of deze haalbaar is voor DGGF en of het zin
heeft om de aanvraagprocedure voor een DGGF-financiering in
gang te zetten. Eventueel wordt gekeken of er andere
mogelijkheden bestaan.

Wat als mijn project (nog) niet geschikt is voor DGGF?
Wellicht komt u in aanmerking voor een andere regeling. Zo richt
het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) zich op andere
buitenlandse markten dan de DGGF-landen. Lees meer over DTIF
via de website www.rvo.nl/dtif. Wilt u meer informatie over
internationale financiering? Bij RVO.nl is een loket ingericht waar
u terecht kunt met al uw vragen: tel. 088 042 42 42. Of kijk op
onze websites: www.rvo.nl/dggf en www.dggf.nl.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het
ministerie van Economische Zaken. RVO.nl voert beleid uit voor diverse
ministeries als het gaat om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en
internationaal. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven,
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering,
netwerken en wet- en regelgeving.
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