Sustainable Development Goals
Partnerschapfaciliteit (SDGP)
Publiek private samenwerking voor voedselzekerheid en private
sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit
(SDGP)

Een partnerschap tussen overheid, bedrijfsleven, NGO’s of
kennisinstellingen kan door bundeling van expertise van grote waarde
zijn bij het zoeken naar innovatieve oplossingen, efficiënte en duurzame
verdienmodellen, en naar inclusieve deelname van ondernemers en
producenten. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en
verschillen te overbruggen en kunnen hierdoor een belangrijke bijdrage
leveren aan het behalen van de SDG’s.

SDGP is een brede faciliteit. Een belangrijk deel van SDGP zijn de
subsidietenders. De eerste tender richt zich op het verbeteren van
voedselzekerheid en het stimuleren van private sector ontwikkeling in
ontwikkelingslanden aan de hand van publiek-private
partnerschappen. Voor subsidie kunnen overheidspartijen, bedrijven,
NGO’s en kennisinstellingen gezamenlijk in aanmerking komen.
Volgende tenders kunnen zich ook richten op resultaatgebieden die
verbonden zijn aan het behalen van andere SDG’s.

Bijdrage vanuit de Nederlandse overheid

Meerwaarde publiek private partnerschappen

Voor de eerste tender kunnen voorstellen worden ingediend over de
volgende thema’s:
- efficiënte waardeketens
- voedingswaarde
- circulaire economie agrosector
- beter werk en inkomen voor jeugd en vrouwen.
Vervolgens worden binnen elk thema de voorstellen met elkaar
vergeleken.

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) beoogt het ministerie van
Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO als uitvoerder, bij te
dragen aan het behalen van verschillende SDG’s: SDG 2 (einde aan
honger), SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei) en SDG
17 (partnerschappen voor de doelen).

Doel van deze eerste SDGP-tender is het verbeteren van de
voedselzekerheid en het versterken van de private sector in
ontwikkelingslanden. Initiatieven moeten bijdragen aan één of meer
van de onderstaande resultaatgebieden:
• Verminderen van ondervoeding
• Bevorderen van economische groei in de landbouw en visserij sector
• Totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame
voedselketens
• Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen
(beter werk en inkomen en verhoogde productie)
• Toename private investeringen in ontwikkelingslanden
Hierbij is het wenselijk om de innovatiekracht en economische
duurzaamheid van de private sector te combineren met
overheidsregulering en maatschappelijke betrokkenheid.

SDGP draagt maximaal 50% bij aan de totaal benodigde financiering
van een project. Het is een aanvulling op de financiële bijdrage van het
partnerschap. Op deze manier wil de faciliteit als hefboom dienen voor
private financiering. De subsidieaanvraag bedraagt minimaal
EUR 500.000 en maximaal EUR 3 miljoen (exclusief de eigen bijdrage)
over een maximale looptijd van 7 jaar.

Focus eerste tender

Financiële duurzaamheid

Van de ingediende projectplannen wordt verwacht dat ze duurzame
oplossingen bieden. Dit betekent onder andere dat initiatieven een
verdienmodel in het project moeten opnemen dat garantie geeft op de
financiële duurzaamheid van het project na afloop van de subsidie
looptijd. Verder is het van belang dat thema’s als gender, klimaat en
circulaire economie goed worden geïntegreerd in de projectplannen.

Voor wie?

Een partnerschap bestaat uit maximaal zes partners waarvan
tenminste één Nederlandse organisatie (de penvoerder), lokale
organisatie (partij afkomstig uit het land waar de activiteit wordt
uitgevoerd), NGO en/of kennisinstelling, onderneming en een
overheidsorganisatie (waarbij de voorkeur uitgaat naar de lokale
overheid).
SDGP staat open voor activiteiten die plaatsvinden in landen zoals
staat gepubliceerd op de RVO-website.

Aanvraag en beoordeling

Indienen verloopt in twee fases. Tijdens de eerste fase
(projectontwikkelfase) wordt er advies gegeven over het project
idee. Dit verloopt middels een concept note. Tijdens de tweede fase
(subsidie aanvraag) vindt er een beoordeling plaats door Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), met consultatie van
ambassades en advies van een onafhankelijke commissie.
De toegekende projecten ontvangen een beschikking zodra de
beoordeling is afgerond. Hierin worden afspraken gemaakt waarin
de projecten verder geconcretiseerd worden.

Over RVO.nl
U heeft ambities om te ondernemen in opkomende markten
en ontwikkelingslanden. U wilt bijdragen aan een gezond
lokaal ondernemersklimaat en duurzame economische
ontwikkeling van een land. Soms loopt u aan tegen
belemmeringen op het gebied van financiering, gebrek aan
kennis over marktkansen, of u mist een zakelijk netwerk.
Daarnaast krijgt u te maken met Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en met andere wet- en
regelgeving. Met al deze vragen op het gebied van
Internationaal ondernemen kunt u terecht bij Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wij zijn uw partner op het
gebied van Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

SDGP wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl), in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor meer informatie, actuele tenderopening en het overzicht van
landen waarop kan worden ingediend kijk op www.rvo.nl/SDGP
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