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Zoals het reglement van de projectoproep bepaalt, verloopt de selectie van de projecten in twee
fasen (gezamenlijke preselectie door de DGD en de KBS, vervolgens de selectie door een
onafhankelijke jury).
De ontvankelijke projecten worden beoordeeld volgens:

1. Projectbeheer
-

Efficiëntie: de verhouding tussen de overheadkosten en het totale budget voor het
project wordt bekeken om de efficiëntie van het project te kunnen beoordelen.
Projecten met hoge beheerskosten zullen niet worden weerhouden.

-

Ervaring en capaciteiten van de begunstigde: de begunstigde moet via een
vereenvoudigd businessplan kunnen aantonen dat hij over de nodige financiële en
menselijke middelen beschikt om het project op te zetten.

2. Economische levensvatbaarheid
-

Economische zelfstandigheid: de projecten moeten aantonen hoe zij financieel
onafhankelijk zullen worden, zonder toekomstige subsidies of tegemoetkomingen.

-

Additionaliteit: de katalysatorrol van de BPF moet worden aangetoond. Er wordt een
subsidie gegeven die beperkt is (bedrag en duurtijd) en die additioneel is bij de
mobilisatie van kapitalen. Dit verlaagt het risico voor de privé investeerder. Het
principe van de ongebondenheid van de hulp, zoals bepaald in de wet betreffende de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, zal ook altijd worden gecheckt.

-

Innovatief, reproduceerbaar en schaalbaar: vernieuwende initiatieven zijn prioritair.
De innoverende dimensie wordt bepaald hetzij op productniveau (eigenschappen,
functionaliteiten en de performantie van het product of de dienst), hetzij op
procesniveau (bv. fabricatie, distributie en product- en dienstenondersteuning). De
initiatieven moeten ook door de tijd heen reproduceerbaar en schaalbaar zijn.

-

Impact op de sector of de markt: de gesubsidieerde initiatieven moeten kunnen
leiden tot een proces waarin de capaciteiten toenemen (scaling-up). Daardoor
kunnen de begunstigden vervolgens toegang krijgen tot externe financiering indien
nodig.

3. Sociale en milieu-impact
-

Effecten op de ontwikkeling: de expertise en de financiële middelen, die de

privésector inbrengt in het kader van partnerships, leiden tot veranderingen die
bijdragen aan de realisatie van een of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals, SDG’s).
-

Synergie en complementariteit met andere actoren: als projecten blijk geven van
complementariteit en synergie met andere bestaande initiatieven, met actoren en
partners in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, dan wordt dat bijzonder op
prijs gesteld.

-

Prioritaire thema’s.
Het project moet gericht zijn op een van deze prioritaire thema’s:
o 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.
o 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, …
o 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, …

