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1. Lancering 
Het Vlaams Fonds Tropisch Bos lanceert via haar secretariaat gevoerd door BOS+ tropen vzw,  een nieuwe 
oproep tot projectvoorstellen voor financiering in 2017. 
 

 Via de website van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos: alle info (ook in het Spaans) zal 
beschikbaar zijn vanaf 17 juli 2017. www.vlaamsfondstropischbos.be  

 Via mail: potentiële indieners worden per mail aangeschreven door BOS+ met verwijzing naar de 
pagina op de website. 

2. Deadline 
Projectvoorstellen, geformuleerd volgens  bijgevoegde projectfiches, dienen elektronisch verstuurd te 
worden naar debbie.eraly@bosplus.be uiterlijk op maandag 21 augustus 2017 om 23u59 (Ecuadoraanse 
tijd). De tijdsaanduiding vermeld op het mailbericht geldt als bewijs. 

3. Aanvragers 
De aanvragende organisatie moet aan alle hierna opgesomde criteria voldoen om in aanmerking te komen 
voor een subsidie:  
- een erkende NGO, VZW, basisorganisatie, een uitvoerende dienst van de overheidssector, een 

onderwijs- of onderzoeksinstelling zijn; 
- een werking hebben in Ecuador, Suriname, Bolivia of Peru; 
- aantoonbare ervaring hebben in projectuitvoering m.b.t. natuurlijke rijkdommen (bos, páramo,…); 
- ervaring aantonen in het beheer van fondsen van een vergelijkbare grootorde (minimum € 80.000); 
- direct verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en management van het project, dus niet optreden 

als tussenpersoon; 
- de projectaanvraag invullen in het Spaans of Nederlands.  

4. Projectcriteria oproep VFTB 2017 
 
4.1  Inhoudelijke criteria 
De voorstellen moeten tenminste één van volgende thema’s behandelen: 

 Behoud van bos en/of páramo:  
Opzetten van activiteiten die bijdragen tot behoud van primair/secundair bos en/of páramo, meer 
bepaald van natuurlijke vegetatie die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, 
bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau; 
 

 Duurzaam beheer van bos en/of páramo: 
Beheer op verantwoorde wijze, bij voorkeur door lokale gemeenschappen, van natuurlijke 
vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, 
nationaal en/of globaal niveau; 
 

 Herstel van bos en/of páramo: 
Aanplanting van geschikte boom- en plantensoorten (bij voorkeur inheems), die bijdragen tot 
herstel van natuurlijke vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, 
bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau. 

 
 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
mailto:debbie.eraly@bosplus.be
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Projectvoorstellen die daarenboven één of meerdere van volgende transversale thema’s integreren, 
beschikken over PLUS-punten:  

 Biodiversiteit  

 Klimaatverandering 
o Mitigatie (Echter geen ondersteuning van studiewerk, zoals opmaak PDDs) 
o Adaptatie 

 Lokale duurzame socio-economische ontwikkeling 
 
Daarbij worden concrete resultaten op terrein verwacht afgemeten volgens de volgende indicatoren: 

 Bos/ecosysteemdiensten 
o Oppervlakte strikt beschermd bos 

 Direct 
 Indirect 

o Oppervlakte duurzaam beheerd bos 
 Zonder beheerplan 
 Met beheerplan  maar zonder certificaat  
 Met beheerplan en met certificaat (specifieer welk) 

o Oppervlakte en densiteit nieuw aangeplant bos 
 Bos (gemengd bos met meerdere inheemse soorten) 
 Agroforestry 

o Oppervlakte aangerijkt bos 
o Inschatting van oppervlakte vermeden ontbossing  
o Hoeveelheid CO2-eq opgeslagen door bos (bebossing/vermeden ontbossing) 

 Socio-economische parameters 
o Aantal begunstigde families 

 Direct  
 Indirect  

o Aantal mensen opgeleid (toelichten welke thema’s) 
 Direct (tijdens activiteiten van het project) 
 Indirect  

o Economische impact per familie (additioneel inkomen op jaarbasis) 
 Direct begunstigden 

 Geschatte toename inkomen per familie (nationale munt, in absoluut 
aantal en %) 

 Geschatte toename in diversificatie inkomen (%) 
 Indirect begunstigden 

 Geschatte toename inkomen per familie (nationale munt, in absoluut 
aantal) 

 
De projecten zijn in lijn met een of meerdere van deze Sustainable Development Goals: 

     
 



Richtlijnen projectvoorstellen VFTB-2017         www.vlaamsfondstropischbos.be 4/5 

 
4.2  Financiële criteria 
Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor cofinanciering van projecten in 2017 bedraagt € 400.000. 
 

 De bijdrage van de Vlaamse overheid via het Vlaams Fonds Tropisch Bos voor een individueel project 
bedraagt minimaal € 80.000 en maximaal € 170.000.  

 De subsidie van de Vlaamse overheid via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos mag niet meer bedragen 
dan 80 % van de totale projectkosten, het saldo wordt gefinancierd door de lokale partner of door 
fondsen anders dan het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos van de Vlaamse Overheid. 

 Het geraamde benodigde budget dient aan volgende criteria te beantwoorden:  
o realistisch (voldoende om de doelstellingen te behalen) 
o aanwijsbaar kosteneffectief 
o duidelijk en voldoende gedetailleerd 
o opgesteld in € én in de lokale munteenheid waarbij de volgende (conservatieve) wisselkoersen 

worden toegepast1:  
 1,05 US dollar per € 
 7,23 Bolivianos per € 
 3,44 Peruvian Nuevo Soles per € 

 De kosten dienen:  
o relevant te zijn voor de uitvoering van het project zoals gedetailleerd vermeld in het 

budgetvoorstel; 
o getuigen van een correcte financiële uitvoering in overeenstemming met algemeen aanvaarde 

boekhoudkundige principes; 
o gemaakt te worden tijdens de duur of uitvoering van het project (er mogen geen uitgaven 

gemaakt worden buiten de periode vastgelegd in de overeenkomst); 
o gestaafd te kunnen worden door voor waar en echt verklaarde bewijsstukken (zowel voor de 

gesubsidieerde onkosten als de eigen bijdragen) op het moment van rapportering 

 Een maximum van 40% van het gesubsidieerde budget kan gebruikt worden voor personeelskosten. 
Alle personeelskosten moeten worden opgenomen in rubriek 1 (bijvoorbeeld de kost voor lesgevers 
mag geen deel uitmaken van het budget voor workshops). 

 Een maximum van 30% van het gesubsidieerde budget kan gebruikt worden voor investeringen. 

 Een maximum van 5% van het gesubsidieerde budget kan gebruikt worden voor administratieve 
kosten (diensten kantoor, bankkosten, kantoormaterialen,..). 

 
Tenslotte is het belangrijk om weten dat een toegewezen subsidie in 3 schijven wordt uitbetaald: 40% bij 
de start, 40% tussentijds (meer bepaald wanneer 70% van de eerste schijf werd besteed) en 20% na afloop 
en goedkeuring van het eindverslag. De uitbetalingen kunnen, na overmaking van de bewijsstukken en 
rapporten, tot 8 weken op zich laten wachten. Dit gegeven moet meegenomen worden in de planning van 
het project, zodat er voldoende middelen ter beschikking blijven om voor te financieren, in afwachting van 
het vrijkomen van een volgende schijf.  
 

5. Traject van evaluatie en selectie ingediende voorstellen 
Organisaties die voorstellen hebben ingediend, ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst een 
bevestigingsmail van ontvangst.  

                                                 
1 Wisselkoersen van 01/03/2017, zie http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=1Y 
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De voorstellen die voor het verlopen van de deadline (21 augustus 2017 om 23u59) ontvangen zijn, worden 
eerst geëvalueerd door BOS+ op de ontvankelijkheidsvoorwaarden (zie pt. 3). Indien aan alle criteria 
voldaan is, wordt een evaluatie gemaakt op basis van specifieke criteria (zie pt. 5). Dit doet BOS+ aan de 
hand van een beoordelingskader met de volgende categorieën en respectievelijke scores:  

1. Relevantie (/20) 
2. Strategische en methodologische aanpak (/20) 
3. Duurzaamheid (/25) 
4. Efficiëntie (/25) 
5. Beheer capaciteiten en ervaring van de uitvoerende organisatie (/10) 

 
Projectvoorstellen dienen minimum 50 % te scoren op elk van de hierboven aangegeven categorieën om 
de procedure verder te kunnen doorlopen. Dit wil nog niet zeggen dat het project aanvaard is voor 
financiële steun. Organisaties wiens voorstel niet werd weerhouden, worden midden oktober 2017 
verwittigd.  
 
BOS+ verwacht eind november 2017 een finale selectie van voorstellen bekrachtigd te hebben door de 
Inspectie van Financiën en het kabinet van de Vlaamse Minister bevoegd voor het Leefmilieu en de Natuur. 
BOS+ zal na ondertekening van de ministeriële besluiten de uiteindelijke beslissing meedelen aan de 
respectievelijke organisaties en de nodige administratieve stappen ondernemen (o.a. opstellen 
overeenkomst) zodat het project van start kan gaan. De eerste betalingsschijf wordt verwacht in de loop 
van de januari 2018. Projecten kunnen dus ten vroegste starten op 1 januari 2018. Gelieve er rekening 
mee te houden dat deze procedure vertraging kan oplopen omwille van onvoorziene administratieve 
redenen.  
 

6. Duur van de projecten 
De duur van een project bedraagt minimum 18 maanden en maximum 24 maanden. 
 

7. Formaat projectaanvraag 
7.1. Inhoudelijk (zie bijlage) 

Word document “Formaat_Voorstel_VFBT_2017” 
Gelieve de instructies te volgen aangegeven in cursieve letters  

7.2. Financieel (zie bijlage) 

Excel document “Formaat_Budget_VFTB_2017” 
Gelieve de instructies te volgen aangegeven als opmerkingen in het document 

7.3. Logisch kader en planning (zie bijlage) 

Excel document “Formaat_LogischKader-Planning_VFTB2017” 
Gelieve de instructies te volgen aangegeven als opmerkingen in het document 
 
 


