Business Partnership Facility – Enterprises for
SDGs
Partnerschappen ondersteunen waarbij ondernemingen een belangrijke rol spelen om duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Ontvankelijkheidscheck
Uw tijd vinden we waardevol. Met onderstaande check willen we nagaan of uw kandidatuur ontvankelijk is vooraleer
u er verder mee aan de slag gaat. Indien u zich afvraagt waarom we bepaalde ontvankelijkheidscriteria hanteren,
dan verwijzen we u graag door naar de FAQ en het reglement op de oproeppagina.

T

Het project vindt plaats in een van onderstaande landen.

AF

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,

Ja
Nee

D
R

Uganda, Zambia, Zuid-Afrika.

Het project heeft sociale en/of milieudoelstellingen en draagt bij aan minstens 1 SDG in het
Zuiden.
Ja
Nee

Het project is een ondernemend initiatief dat zijn eigen inkomsten zal creëren. Er is een business
plan en een cash flow prognose om dit te staven.
Ja
Nee
Er is reeds een lokale onderneming in het Zuiden met gecontroleerde financiële gegevens van
minstens 1 jaar.
Ja
Nee

1 - 19

Print Date: 05/12/2022

De gevraagde financiële steun van BPF bedraagt meer dan €50.000 en minder dan €200.000.
Ja
Nee
Het partnerschap omvat minstens 1 organisatie met winstoogmerk.
Ja
Nee

AF

Ja
Nee

T

De for profit organisaties van het partnerschap brengen minstens een even groot of groter
bedrag in als het bedrag van de gevraagde BPF subsidie. Deze financiële bijdrage is een
investering door de for profit partner(s). Dit zijn cash bijdragen en ze zijn bevestigd op het
moment van indiening. Het project is in lijn met de core business van de for profit partner(s).

Ja
Nee

D
R

U hebt het reglement van de oproep gelezen en het project voldoet hieraan.

Indien u “NEE” hebt geantwoord op één of meerdere vragen
dan beantwoordt uw dossier jammer genoeg niet aan de
ontvankelijkheidscriteria van BPF.

2 - 19

Print Date: 05/12/2022

Intro
Wij danken u voor uw interesse voor de Business Partnership Facility (BPF), gefinancierd door
de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp, van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (DGD), en uitgevoerd in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting (KBS).

T

Zoals gespecifieerd in de inhoud en het reglement van de projectoproep, verloopt de selectie in
twee fases (gezamenlijke preselectie door de DGD en de KBS, daarna selectie van de
gesteunde projecten door een onafhankelijke jury). Gelieve de nota selectiecriteria aandachtig te
lezen.

AF

Aangezien de impact op de ontwikkeling en de commerciële levensvatbaarheid van het project
de belangrijkste doelstellingen zijn, gedefinieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking,
wordt gevraagd dat de voorgestelde initiatieven gebaseerd zijn op resultaatsgericht
management.

D
R

De verkregen financiële steun is een overheidssubsidie. Het is de verantwoordelijkheid van de
grantee om na te gaan of het maximum toegelaten bedrag via Europese overheidssubsidie al
dan niet bereikt is.
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Enkele vragen over uw initiatief
Geef een titel aan uw initiatief. *
Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. Dit mag
geen korte beschrijving van uw project zijn.

Geef een korte beschrijving van uw initiatief in maximum zes zinnen. *
Deze beschrijving wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees zo concreet mogelijk.

T

Welke concrete veranderingen bent u van plan door te voeren en hoe gaat u dat doen.

AF

Waar zal uw initiatief plaatsvinden? Vul het land in. *

D
R

(Vul enkel het land in, niet de stad of de regio)

Wat is uw motivatie voor dit initiatief? *
(Geef de context van het project.)

Timing
Wanneer zal uw initiatief van start gaan of wanneer is het gestart? *
Wat is de voorziene einddatum van uw initiatief? *
Voor welke periode zal de steun van de BPF gebruikt worden? *
(ter herinnering: de investering van de BPF steun moet binnen de 3 jaar na toekenning gebruikt worden)
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Budget
Hoeveel zal de uitvoering van uw initiatief kosten? *
(enkel gehele getallen ingeven a.u.b., geen punten of komma's)
Als het project al gestart is, neem dan alleen de kosten na 31 oktober 2022 op.

Hoeveel financiële steun vraagt u aan de Koning Boudewijnstichting? *
(enkel gehele getallen ingeven a.u.b., geen punten of komma's, in Euro en volgens het formaat beschreven in de

T

nota “selectiecriteria” )

AF

Voor welke uitgaven zou u de ontvangen financiële steun willen gebruiken? *

Over welke andere financiële middelen beschikt u al om uw initiatief te realiseren? *

D
R

Hoeveel zal iedere partner bijdragen? Geef in deze tabel aan of het gaat om een bijdrage tot het eigen vermogen,
een lening, een gift of een (overheids)subsidie.

Alleen financiële bijdragen na 31 oktober 2022 moeten worden vermeld.

Hoeveel zal iedere partner bijdragen?

Bedrag

Wie zal deze
financiering
verstrekken?

Hoe zal deze
persoon/onder
neming/organi
satie deze
financiering
aan het
project/de
plaatselijke
organisatie
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verstrekken?
(soort
financiering)
Matching fund
(eigen
bijdrage, ten
minste even
groot als de
BPF-subsidie)*
Financiering

T

Hoe zal deze
persoon/onder

AF
Wie zal deze
financiering
verstrekken?

D
R

Bedrag

neming/organi
satie deze
financiering
aan het
project/de
plaatselijke
organisatie
verstrekken?
(soort
financiering)

Waar haalt
deze
persoon/onder Status van
neming/organi financiering
satie dit budget
vandaan?

Resterende
investering
bovenop BPF
subsidie en
matching fund*
Bijvoorbeeld:

Het totale projectbudget is €300.000 en de aanvraag voor de BPF subsidie is voor €120.000. Dit
betekent dat de partnerbedrijven ook €120.000 moeten bijdragen.
Matching fund: Bedrijf ABC zal €60.000 inbrengen in het lokale bedrijf als eigen vermogen.
Bedrijf ABC haalt deze 60.000 euro uit de winst van andere activiteiten .Bedrijf XYZ zal 60.000
euro bijdragen als eigen vermogen en haalt dit uit een lening van de bank. Deze lening wordt
voorwaardelijk toegezegd (wanneer de BPF subsidie wordt toegekend).
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D
R

AF

T

Extra budget: Bovenop de BPF subsidie en het matching fund is nog eens €60.000 nodig om het
project uit te voeren. De NGO-partner zal €20.000 in natura bijdragen en €20.000 in de vorm van
een subsidie. De NGO haalt dit budget uit een subsidie van Stichting FFF. De lokale overheid zal
een subsidie van €20.000 toekennen, maar over deze subsidie wordt nog onderhandeld.
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Uw initiatief in detail
Sociale impact
Wat zullen de verwachte resultaten zijn aan het einde van het project? Welke verandering
beoogt u met uw initiatief? *
Beschrijf de groep(en) die u zult bedienen, welke maatregelen u zult nemen met betrekking tot gender en bijzonder

T

kwetsbare personen en de concrete, meetbare resultaten die u wilt bereiken.

AF

Besteedt het project bijzondere aandacht aan één van deze thema's? *
(indien meer dan één thema van toepassing is, gelieve het prioritaire thema aan te geven)

D
R

Klimaat, milieu en biodiversiteit
Gender en vrouwelijk ondernemerschap
Fatsoenlijk werk en sociale bescherming
Geen van deze thema's
Leg uit waarom. *

Implementatie
Wat zullen de verschillende stappen zijn om het project uit te voeren? Welke partner is
verantwoordelijk voor welke activiteit? *
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Wat zullen de belangrijkste activiteiten zijn die u na de uitvoering van het project zult uitvoeren?
Wat is anders dan wat u nu doet? *

Economische impact
Beschrijf uw huidige bronnen van inkomsten. *
Wat zijn de bronnen van inkomsten die u momenteel heeft, vóór de uitvoering van het project? Welk percentage

AF

T

bestaat uit verkoopopbrengsten?

Beschrijf uw toekomstige bronnen van inkomsten. *

D
R

Wat zijn de bronnen van inkomsten die u zult hebben na de uitvoering van het project? Welk percentage bestaat uit
verkoopopbrengsten? Hoe zal dit veranderen wanneer u gaat opschalen?

Wanneer het project winst begint te maken, wat gaat u dan met die winst doen? Hoe gaat u
eventuele winstoverschotten herverdelen? *

Geef in bijlage het financieel plan voor de realisatie van uw project in Excel formaat in euro's of
US Dollar.*
Een gedetailleerde cashflow van de uitgaven en inkomsten per maand voor de gehele duur van
het project (Wanneer zullen bepaalde investeringen worden gedaan? Verwachte verkoop,
andere subsidies/subsidies...). Dit financiële plan moet in euro's of in Amerikaanse dollars
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worden opgesteld.
Presenteer in de bijlage ook uw business plan.*

Duurzaamheid
Hoe zal het project financieel duurzaam en zelfvoorzienend worden? *
Hoe zal het project voldoende inkomsten creëren om in de toekomst zelfstandig en zonder verdere subsidies te

T

kunnen groeien?

AF

Wat zullen de innovatieve aspecten zijn en hoe zal dit reproduceerbaar en schaalbaar zijn? *

D
R

Hoe zullen de sociale vernieuwingen die door het project worden ingevoerd, op lange termijn
worden gehandhaafd? *

Wat zijn volgens u de potentiële risico’s en hypotheses (factoren en voorwaarden buiten de
verantwoordelijkheid van de begunstigde) die de succesvolle uitvoering van uw project kunnen
beïnvloeden ? Hoe gaat u ermee om? *
(verwijs naar de politieke, economische, sociale, technologische, milieu- en juridische context)

Indien u naast financiering ook technische ondersteuning vraagt, aan welke elementen denkt u
dan? *
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(Technische ondersteuning kan ook in een latere fase, wanneer het project al gestart is, aangevraagd worden)

Opvolging
Hoe zal uw project worden opgevolgd? Welke monitoringcriteria (indicatoren) gaat u hanteren? *
(Welke resultaten, veranderingen en verwezenlijkingen (KPI's) gaat u monitoren en meten om aan te geven dat uw

D
R

AF

T

bedrijf een sociale/milieu-impact heeft? Vermeld ook de doelstelling voor elke indicator).
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Specifieke vragen over het partnerschap
Wie zijn de ondernemers achter het partnerschap? *
(Voeg de link naar hun LinkedIn profiel toe of voeg het CV van hen als bijlage toe. Max. 1 p. per ondernemer. Alle
bijlagen kunnen op het einde van het kandidaatsdossier worden toegevoegd.)

Introduceer kort de onderneming(en) van het partnerschap. *

AF

T

(visie, missie, historiek, kernactiviteit, aantal werknemers, internationale ervaring, CSR, etc)

Ja
Neen

D
R

Heeft u ooit een audit gehad op sociaal, milieu- en/of bestuursniveau? *

Wanneer en door welke organisatie? *

Partner 1
Naam organisatie
For profit?
Ja
Neen
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Website
Adres
Naam en voornaam contactpersoon
E-mail contactpersoon
Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon

Partner 2

T

Naam organisatie
For profit?

AF

Ja
Neen
Website

D
R

Adres

Naam en voornaam contactpersoon
E-mail contactpersoon

Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon

Partner 3
Naam organisatie
For profit?
Ja
Neen
Website
Adres
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Naam en voornaam contactpersoon
E-mail contactpersoon
Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon

Partner 4
Naam organisatie
For profit?

Website
Adres

AF

T

Ja
Neen

Naam en voornaam contactpersoon

D
R

E-mail contactpersoon

Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon

Partner 5

Naam organisatie
For profit?
Ja
Neen
Website
Adres

Naam en voornaam contactpersoon
E-mail contactpersoon
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Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon
Heeft de belangrijkste for-profit partner voordien al subsidies of toelagen aangevraagd? *
(Wanneer? Van welke organisatie? Gevraagd bedrag? Toegekend of niet toegekend? Gelieve de informatie van de
laatste 2 jaar aan te leveren)

Voeg in bijlage een voorstelling van elke partner toe, 1 bijlage van max. 2 pagina's per partner.*

D
R

Waar heb je BPF leren kennen?

AF

T

Voor bedrijven moet de presentatie de volgende vragen beantwoorden:
• Wat is hun financiële toestand van de afgelopen drie jaren. (voeg de algemene jaarrekeningen
toe)
• Werden hun boekhoudkundige balansen gecontroleerd? Indien ja, preciseer door wie (bvb door
expert-boekhouder of bedrijfsrevisor)
• Welke zijn de bestuursorganen en mechanismen, en hoe is de samenstelling ervan?

website Koning Boudewijnstichting
website Business Partnership Facility
nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting
Belgische ambassade
BPF-begunstigde
website of nieuwsbrief andere organisatie
sociale media
andere
Welke organisatie?
Welke media?
Welke?
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Contactgegevens
Praktische gegevens over de ORGANISATIE die dit projectvoorstel indient als 'project leider'.
Het aantal tekens dat u kunt invullen is beperkt. Hou uw uitleg dus kort en concreet.

De organisatie
Officiële naam *
Datum van oprichting *

T

Nationaal nummer *

Algemeen telefoonnummer *

AF

(indien uw organisatie niet over een nationaal nummer beschikt mag u hier 0 invullen)

(De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: +32-2-511 18 40)

Algemeen e-mailadres

D
R

Website
Juridisch statuut *

Commerciële onderneming
Sociale onderneming
Vereniging
Stichting van openbaar nut
Private stichting
Onderzoeks- of onderwijsinstelling
Publieke sector
Andere

Adres hoofdkantoor
Straat *
Nummer *
Bus
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Land *
Postcode en gemeente *
Postcode *
Gemeente *

Financiële informatie
Naam van uw bank *

T

IBAN/Bankrekeningnummer *

Rekeninghouder

De contactpersoon

AF

BIC Code (SWIFT) *

Naam *
Voornaam *

D
R

Praktische gegevens over de CONTACTPERSOON die dit projectvoorstel indient.
Aanspreektitel *

Functie binnen de organisatie
Telefoonnummer *

(De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: +32-2-511 18 40)

GSM
E-mailadres *

De verantwoordelijke
Praktische gegevens over de VERANTWOORDELIJKE die bij een eventuele selectie de
(financiële) overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting ondertekent.
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Aanspreektitel *

Naam *
Voornaam *
Functie binnen de organisatie
Telefoonnummer
(De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: +32-2-511 18 40)

GSM

D
R

AF

T

E-mailadres
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Bijlagen
De ingevulde bijlage(n) stuurt u samen met uw volledig dossier door. Zonder bijlage(n) is de indiening van
uw kandidaatsdossier niet geldig.

Gelieve uw bijlagen hier toe te voegen *
• Gedetailleerde cash flow prognose van het project (het budget moet een overzicht van de uitgaven en de
inkomsten voor de volledige duur van het project bevatten.)
• Business-plan
• Voorstelling van elke betrokken partner en een kopie van hun statuten en jaarrekeningen

AF

T

• CV's van de betrokken ondernemers (enkel als de link naar hun LinkedIn profiel niet werd toegevoegd)

Abonneren op nieuwe projectoproepen

D
R

Hou me op de hoogte over nieuwe projectoproepen rond dit thema
Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving ter zake.
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