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De Suriname Conservation Foundation (SCF) is het duurzaam Surinaamse
Milieufonds bij uitstek, dat zich inzet voor de bescherming van de
biodiversiteit in het algemeen en in de beschermde gebieden van Suriname in
het bijzonder.
Door haar nationaal en internationaal verworven vertrouwen, de goede
samenwerking met stakeholders, haar zichtbare inzet voor duurzame
benutting en bescherming van de natuur, draagt zij door middel van het
financieren van projecten en strategische acties actief bij aan zowel de
economische ontwikkeling van Suriname als de bescherming en het behoud
van de biodiversiteit van onze aarde.

INLEIDING
SURINAME CONSERVATION FOUNDATION
Als duurzaam Surinaams milieufonds bij uitstek zet de Suriname Conservation Foundation
zich in voor de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen en voor de beschermde
gebieden van Suriname in het bijzonder.
Dit doet zij onder andere door het financieren van projecten en activiteiten die het behoud
van de Surinaamse biologische diversiteit bevorderen. Deze financiering geschiedt uit de
opbrengsten van het Endowment fonds en zoals vastgelegd in de statuten van de stichting,
komen projecten in aanmerking komen die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit
in Volgens de statuten van de Suriname Conservation Foundation wordt 65% van de
beschikbare fondsen besteed aan de versterking van het beheer van beschermde gebieden
en buffer zones.

WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR FINANCIERING
Voor financiering van projecten door de Suriname Conservation Foundation komen in
aanmerking instanties die werkzaam zijn op het gebied van het behoud en beheer van de
biodiversiteit in Suriname.
1. Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s).
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die zijn geregistreerd volgens de relevante
Surinaamse wetgeving.
2. Gemeenschapsorganisaties (CBO’s).
Gemeenschapsorganisaties en gebruikersgroepen.
3. Lokaal gekozen lichamen.
Commissies voor dorpsontwikkeling en commissies voor districtsontwikkeling.
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4. Overheidsinstellingen en parastatale organisaties.
Relevante afdelingen van de overheid,.
5. Onderzoeksinstituten en Individuen.
Onderzoeksinstituten en individuen met een aantoonbare onderzoeks achtergrond en expertise op het gebied van biodiversiteit.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING VOOR FINANCIERING
De Suriname Conservation Foundation (SCF) financiert activiteiten die het behoud van de
Surinaamse biodiversiteit bevorderen, in het bijzonder:
•
•
•
•

Beheer van beschermde gebieden en bufferzones;
Natuurbehoud buiten beschermde gebieden;
Onderwijs en voorlichting, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van natuurbehoud en milieu;
Activiteiten gericht op het genereren van inkomen waarbij de duurzame benutting
en het behoud van biodiversiteit wordt ondersteund.

Het is van belang dat deze activiteiten:







naar verwachting leiden tot blijvende resultaten c.q. deel uitmaken van een
structurele aanpak;
bijdragen aan breed gedragen beleidsontwikkeling zoals de Nationale
Biodiversiteits Strategie;
in overeenstemming zijn met de urgentie en de prioriteiten / wensen van de
betrokken gemeenschappen;
bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van inkomsten gegenereerd uit
duurzaam gebruik van milieu en biodiversiteit;
bijdragen aan versterking van de institutionele natuurbeheerstructuur, zowel
binnen de NGO’s, CBO’s als de overheid;
toetsbaar en concreet “in het veld” bijdragen aan duurzame bescherming en
beheer van natuur, bos en landschap.

BEOOGDE EFFECTEN VOOR WAT BETREFT INVLOED OP BIODIVERSITEIT
Voor het bepalen van de invloed van de SCF financiering op de biodiversiteit, wordt een
vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de meetbare effecten van een project.
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende indicatoren worden gebruikt:
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Aantal personen dat kennis heeft verworven over het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit;
Resultaten van onderzoek naar biodiversiteit en de mogelijkheid van toepassing
daarvan;
Geldsbedrag gegenereerd door alternatieve inkomensgenererende programma’s
en investering van dergelijk inkomen in behoud van biodiversiteit;
Totaal aantal medicinale plantenzaailingen die gecultiveerd en geplant zijn;
Aantal vrouwen en vrouwengroepen die betrokken zijn bij het behoud van
biodiversiteit;
Bewijs van inheemse kennis en een systeem dat behoud van biodiversiteit
ondersteunt;
Aantal gemeenschappen dat gemotiveerd is voor behoud van biodiversiteit;
Aantal nieuwe ecotoerisme producten ( bijv. gebaseerd op NTFP);
Nieuwe alternatieve energiebronnen en de toepassing daarvan;
Omvang van de vermindering van illegale aantasting van het bos en natuurlijke
hulpbronnen;
Percentage vermindering van stroopincidenten;
Omvang van gemeenschapsbos dat is behouden met een wettelijke status.

RICHTLIJNEN VOOR DE FINANCIERINGSAANVRAAG
De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend aan een goedgekeurde
financieringsaanvraag is niet vastgelegd. Zowel grote, middelgrote als kleine projecten
kunnen in aanmerking komen voor financiering. Uitgangspunt is dat de beschikbare
middelen ten goede komen aan de activiteiten zoals aangegeven in de SCF doelstellingen.
Met betrekking tot de te financieren kosten van een project kan gesteld worden dat:
•
•

Alleen kosten die binnen de uitvoeringsperiode van het project vallen, zoals
genoemd in de overeenkomst, mogen worden opgebracht;
Alle kosten dienen eenduidig toegerekend te kunnen worden aan het project en de
daarin vermelde activiteiten;

Kosten die niet in aanmerking komen voor financiering door SCF zijn:
•
•
•

Kosten die tot de normale bedrijfsvoering gerekend kunnen worden
Participatie in workshops, congressen en seminars, die niet gericht zijn op training;
Initiatieven met een commerciële doelstelling
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Andere belangrijke aandachtspunten zijn:
•
•
•
•

•

Duidelijk aan te geven of de aanvraag het hele project betreft of bepaalde
onderdelen van een project.
De eigen financiële inbreng.
Co-financiering door derden Hiervoor is vooraf goedkeuring door SCF
noodzakelijk.
Andere vormen van ondersteuning zoals cofinanciering door derden, de inzet
van vrijwilligers of bijdragen in natura (deze moeten inzichtelijk worden
gemaakt).
Kosten moeten marktconform en op marktconformiteit verifieerbaar zijn.1

PROCEDURE FINANCIERINGSAANVRAAG VOOR PROJECTEN
De stappen
1. Invullen en indienen van het projectidee
Het indienen van een project idee voor goedkeuring is een eerste noodzakelijke eerste stap
in de procedure van de aanvraag voor financiering.
Project ideeën kunnen het hele jaar door worden ingediend en beoordeeld. Het project idee
wordt ingediend volgens het aangegeven Project Idee formulier (zie Annex 1).
Volledig ingevulde project idee formulieren moeten bij voorkeur digitaal worden gericht
aan:
De Executive Director van de Suriname Conservation Foundation
Dr. J. F .Nassylaan 17, Paramaribo-Suriname
Tel: 470155; Fax: 470156
Email: surcons@scf.sr

2. Beoordeling van het projectidee
Het projectidee wordt beoordeeld door het bestuur van de SCF. Er wordt naar gestreefd
wordt om de indiener binnen 2 maanden hieromtrent te informeren.

1

Bij het vaststellen van de marktconformiteit geldt het volgende:
a. Transparante offerte procedure;
b. Keuze voor één leverancier op basis van vergelijkbare aanbiedingen van minimaal 3 offertes.
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•

•

Bij goedkeuring van het projectidee wordt contact opgenomen met de indiener
om eventuele verdere vragen te bespreken en om een volledige
financieringsaanvraag op te stellen.
Bij afwijzing van het projectidee wordt de indiener hieromtrent schriftelijk op de
hoogte gesteld.

De SCF krijgt meer aanvragen dan zij kan honoreren. Er moeten dus altijd keuzes gemaakt
worden. Het kan dan ook gebeuren dat een project aan alle criteria voldoet, maar toch
wordt afgewezen.

3. Opstellen en indienen van de financieringsaanvraag.
Het kan voorkomen dat een aanvrager na goedkeuring van een projectidee, niet de
capaciteit of de mogelijkheid heeft om het project document volgens de gestelde eisen op
te stellen. In die situatie kan een beroep worden gedaan op fondsen van SCF waarbij, na
goedkeuring van een Terms of Reference en de begroting, externe capaciteit wordt
aangetrokken voor het formuleren van het project document.
De financieringsaanvraag wordt opgesteld volgens het aangegeven Project Document
formaat ( Annex 2) en indien van toepassing voorzien van de volgende bijlagen:

Bewijs van inschrijving.

Accountants rapporten van de afgelopen 3 jaar.

Notulen waaruit blijkt dat het voorstel wordt gesteund door het algemeen
bestuur.
De volledige financieringsaanvraag inclusief de eventule bijlagen, wordt gericht aan:
De Executive Director van de Suriname Conservation Foundation
Dr. J. F. Nassylaan 17,
Paramaribo-Suriname
Tel: 470155; Fax: 470156
Email: surcons@scf.sr

4. Beoordeling van de Financieringsaanvraag
De financieringsaanvraag wordt kritisch geëvalueerd en waar nodig kunnen aanvullende
vragen aan de aanvrager worden voorgelegd. Ook kunnen, voor de juiste beoordeling,
verschillende bronnen, individuen in het veld, partner organisaties en deskundigen met
kennis en ervaring in specifieke gebieden, worden geraadpleegd.
Deze evaluatie wordt aan het bestuur van de SCF ter beoordeling voorgelegd.
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Het SCF bestuur beoordeelt de project financieringsaanvraag op basis van het daartoe
opgestelde advies. De beoordeling wordt gebaseerd op:

Project Voorkeur (richt het project zich o.a. specifiek op het behoud en
beheer van biodiversiteit);

Project Waarde (voldoet het project aan de essentiële vereisten om
voldoende succes te boeken);

Project Haalbaarheid (risico’s, kosten en duurzaamheid).
Voor een correcte administratieve uitvoering van het project is het van belang dat:


De aanvrager beschikt over een inzichtelijke en controleerbare
projectadministratie voor het (laten) bijhouden van de administratie ten
aanzien van de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van het project en de
in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. De
projectadministratie moet voldoende mogelijkheden bieden voor een goede
controle.



De financiële administratie van de aanvrager in staat is alle noodzakelijke
gegevens tijdig, juist en volledig vast te leggen. Alle gegevens moeten
verifiëerbaar zijn met bewijsstukken2.



De administratieve bescheiden tot vijf (5) jaar na afsluiting van een project
bewaard blijven.

Voor alle projecten geldt het zorg dragen voor voldoende publiciteit als een bijzondere
voorwaarde. Dit houdt in dat uit correspondentie en communicatie met alle deelnemende
partijen en deelnemers aantoonbaar moet blijken dat het project mede mogelijk is gemaakt
door bijdragen van de Suriname Conservation Foundation3.
5. Projectuitvoering
Tijdens de projectuitvoering is de ontvanger van de financiering verplicht tot technische en
financiële rapportage op kwartaalbasis en na afloop van het project een eindrapportage. In
geval van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zal de status (slecht/goed/uitstekend)
van de bezittingen worden vastgelegd.
In speciale gevallen kan worden gevraagd naar een tussentijdse rapportage.
De projectadministratie zal zodanig worden opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt
voor correcte en adequate voortgangsrapportages en eindrapportage.

2
3

Dit is ook van toepassing op eventuele valuta transacties
Zie Standaard Voorwaarden
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ANNEX 1

PROJECTIDEE FORMULIER
Naam van de
indiener/organisatie
Adres indiener
(Straatnaam, telefoon, fax, email adres)

Type organisatie
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, Secretaris,
Penningmeester.
(Naam, Contact adres)

Meewerkende
Partners/organisaties
De belangrijkste
activiteiten van de
organisatie.
(indien van toepassing, geef
aan het doel, de begunstigden
en de data waarop elke
activiteit is begonnen en
geëindigd)

De belangrijkste
successen op het gebied
van behoud en beheer
van biodiversiteit
Activiteiten waarbij de
lokale gemeenschap is
betrokken
De financiële of andere
bijstand die werd of
wordt ontvangen van
andere instanties.
(Aard/soort van bijstand aan,
het bedrag van de bijstand en
het doel ervan.)
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Officieel lid/leden van de
organisatie, die enige
relatie of associatie heeft
met leden van het
bestuur van de SCF
(Naam, Beroep/ titel, Relatie)

Projectnaam en
locatie

Project Doel

Uitvoeringsperiode
Korte beschrijving
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Begroting in SRD

Totaal:

SCF:
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Eigen inbreng:
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ANNEX 2

DE FINANCIERINGSAANVRAAG

a.

BIJ VOORKEUR PER

EMAIL richten aan:

De Executive Director van de Suriname Conservation Foundation
Dr. J. F. Nassylaan 17,
Paramaribo-Suriname
Email: surcons@scf.sr
Tel.: 470155 / Fax: 470156
met het verzoek tot financiering van het project ( naam) voor een bedrag van (USD of
SRD) zoals aangegeven in bijgevoegd project document.
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B.

A.

HET PROJECT DOCUMENT
VOORPAGINA

Project Naam
Project Locatie
Naam aanvragende
organisatie
 Niet-Gouvernementele Organisatie
 Gemeenschaps Organisatie
Type organisatie

 Lokaal gekozen lichaam
 Overheidsinstelling/parastatale organisatie
 Onderzoeksinstituut/ Individu

Adres
(Straatnaam, telefoon, fax, email adres van de aanvrager/
beheervoerende organisatie)

Datum oprichting
Project Coördinator
Meewerkende
Partners/organisaties
Uitvoeringsperiode

Project Doel

Begroting in SRD

Totaal:
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SCF:

2.

Andere
Donoren:

Eigen inbreng:

PROJECTSAMENVATTING

Projectvoorstellen dienen gepaard te gaan met een aparte (ongeveer één pagina)
samenvatting van het project, waarin o.a. een korte beschrijving van de project locatie; het
doel en te verwachte resultaten; de rechtvaardiging, een tijdschema van de
projectuitvoering en de kosten en de financiering hiervan, wordt aangegeven.

II.

PROJECTVOORSTEL

A. Projectbeschrijving
A1. Project rechtvaardiging
Beschrijf de achtergronden die hebben geleid tot het opstellen van dit project voorstel.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan:
•
•

Achtergrond informatie: beschrijving van de situatie en de problemen die door de
uitvoering van dit project /deze interventie zullen worden opgelost
Rechtvaardiging waarom de problemen / vraagstukken opgelost moeten worden

De projectrechtvaardiging is een fundamenteel deel van het projectvoorstel. Dit deel dient
kort en bondig te zijn, maar tegelijkertijd duidelijk en goed doordacht.
A2. Project locatie
a.
b.

Een beschrijving van de locatie en de omgeving.
Tenminste een basiskaart van de projectlocatie,
A3. De organisatie

Geef een beschrijving van de organisatie. Deze informatie dient te bevatten de naam, soort
organisatie, datum van oprichting/inschrijving, doelstelling rechtspersoonlijkheid, de
structuur van de organisatie, bronnen van inkomsten en relevante ervaring of activiteiten.
Informatie over bijzondere of specifieke kwalificaties van de organisatie of het instituut is
ook van betekenis.
Indien het project wordt uitgevoerd tezamen met andere organisaties dient deze informatie
ook te worden verstrekt van de participerende organisatie(s)
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B. Project doel en strategie
B1.

Doel

Met het doel moet duidelijk worden aangegeven wat met het project wordt beoogd.
Het doel dient duidelijk maar kort en bondig te worden geformuleerd. Indien er aanvullende
specifieke project (sub)doelstellingen zijn, moeten deze eveneens worden aangegeven.
B2.
Strategie
De Strategie omvat een beschrijving van de wijze waarop de genoemde problemen kunnen
worden opgelost en wat de te verwachten resultaten zijn.
De te verwachten resultaten dienen eveneens te worden ingevuld in de bijgevoegde tabel.

C. Project uitvoering en begroting
C1.

Project activiteiten en het tijdschema

Per te verwachten resultaten, zoals vermeld in B2, worden de activiteiten aangeven die in
het kader van het project zullen worden uitgevoerd om dat specifieke resultaat te behalen.
In een tijdschema wordt bij benadering aangegeven wanneer de activiteiten zullen worden
uitgevoerd. Naast een beschrijving hiervan, dient de informatie eveneens te worden
ingebracht in de in de bijlage aangegeven tabel 1.

C 2. Indicatoren van succes
Om te kunnen monitoren of en in hoeverre de uit te voeren activiteiten leiden tot het
bereiken van de beoogde resultaten, worden indicatoren opgesteld. Deze indicatoren
moeten worden uitgedrukt in meetbare grootheden.
Hiervan dient te worden aangegeven wat de stand is bij de aanvang van het project en wat
het beoogde niveau is, bij het succesvol beëindigen van het project.
Deze gevraagde informatie wordt tevens in tabel 2 van de bijlage ingevuld.
In dit onderdeel dient tevens worden beschreven hoe de producten en of informatie die in
het project wordt gegenereerd, op een efficiënte manier zal worden verspreid over de
begunstigden van het project, de betrokken overheidsinstanties, managers van
hulpbronnen, onderzoekers en andere geïnteresseerde partijen.
C3
De Project begroting
De geschatte kosten van de geplande activiteiten, worden standaard in Surinaamse Dollar
(SRD) aangegeven, met daarbij een onderverdeling in:
Het bedrag van de financiering die aan SCF wordt gevraagd,
de eigen bijdrage, en
indien van toepassing, cofinanciering die overeengekomen of in aanvraag i.
Deze informatie dient te worden beschreven en eveneens te worden ingevuld in tabel 2 in
de bijlage. Indien voor het bereiken van de project doelstelling tevens andere activiteiten
worden gefinancierd, worden deze separaat als parallel financiering aangegeven.
SCF Handleiding Aanvraag Financiering – jun_2017
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Toelichting (Procedure regels) bij tabel 3
Artikel 1 van de Standaard Overeenkomst betreffende GEBRUIK VAN DE FINANCIELE
MIDDELEN verwijst onder meer naar de door SCF gehanteerde procedure regels met
daarbij de vermelding.
“Alle financiële middelen in deze overeenkomst zullen uitsluitend gebruikt mogen
worden voor de activiteiten aangegeven in het goedgekeurde werkplan en de
goedgekeurde begroting van het project voorstel in Bijlage 1 en volgens de door SCF
gehanteerde procedure regels”.
De SCF regels voor de besteding van goedgekeurde financiële middelen voor de
projectuitvoering zijn een uitwerking van en een aanvulling op de Standaardovereenkomst,
waarbij dwingende richtlijnen en praktische adviezen worden gegeven mbt de inkoop- en
aanbestedingsprocedures.
Uitgangspunt bij de besteding van deze middelen voor aankoop van goederen of diensten
is ”Best value for money” waarbij duurzaamheid: de laagste milieu-impact en de meest
positieve sociale resultaten, van belang zijn. Daarnaast moeten de kosten marktconform en
op marktconformiteit verifieerbaar zijn.
Tot aankoop en aanbesteding behoren in principe alle zaken waar een externe factuur
tegenover staat. Dit is het geval indien een externe partij, over het algemeen na
opdrachtverlening, een prestatie heeft verricht. Een dergelijke prestatie kan betrekking
hebben op levering van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken.
SCF ontvangt bij de verantwoording van de bestedingen een kopie van deze offertes en de
factuur.
De standaard procedure voor de aankoop van goederen of diensten is de Meervoudig
onderhandse aanbesteding (minimaal 3 offertes vereist). Hierbij wordt een beperkt aantal
leveranciers, dienstverleners of aannemers uitgenodigd een offerte in te dienen. Meestal
zijn bij de selectie, criteria voor kwaliteit al toegepast en kan er, rekening houdende met
transparantie, objectiviteit en non-discriminatoir gedrag, onderhandeld worden op basis van
de ingediende offertes.
Indien kan worden aangetoond dat het voor de projectuitvoering van belang is, bestaat de
mogelijkheid voor een Enkelvoudige onderhandse aanbesteding (1 offerte). Dit is een
onderhandse procedure waarbij slechts één leverancier, dienstverlener of aannemer wordt
uitgenodigd een offerte in te dienen.
Betreft de activiteit die moet worden gefinancierd, een activiteit in de bouw en constructie
sector, dan moet voordat de aankoop wordt gesloten, op basis van een gedetailleerde
begroting voor die activiteit vooraf toestemming worden verleend door de SCF, ook al zijn
de offertes lager dan het bedrag van de goedgekeurde begroting.
A

Personele uitgaven
• Onder intern personeel verstaat men elke persoon die rechtstreeks verbonden is
met de projectuitvoerder door een arbeidsovereenkomst en als zodanig
betrokken is bij de uitvoering van het project.
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•

B

Onder extern personeel verstaat men elke persoon – niet verbonden door een
arbeidsovereenkomst met de projectuitvoerder – die wordt aangetrokken voor
de uitvoering van een specifieke activiteit binnen het project. Het kan daarbij
meer bepaald gaan om commerciële bedrijven, stichtingen, verenigingen,
overheidsorganisaties, zelfstandigen, of personen op individuele titel.
De uit te voeren activiteiten moeten hierbij duidelijk zijn omschreven in een
goedgekeurde Term of Reference (TOR) in het projectdossier.

Consultancy kosten
• De uit te voeren activiteiten moeten hierbij duidelijk zijn omschreven in een
goedgekeurde TOR in het projectdossier.
•

De gegevens van de geselecteerde nationale of internationale consultant(s), doel
en tarief.

C

Inventaris goederen
Afschrijfbare gebruiksgoederen zijn goederen zoals meubilair, computer apparatuur.
Goederen die tot inventaris gerekend kunnen worden met een waarde van meer dan
SRD 100

D

Reis- en verblijfkosten
Deze kosten dienen rechtstreeks noodzakelijk te zijn voor de projectuitvoering.
•

Vliegreizen: de werkelijke kosten worden betaald met overlegging van de
originele vouchers, facturen en kwitanties;

•

Autokosten: de werkelijke kosten tot de plaats van bestemming worden tot een
maximum van 100 SRD per dag betaald (inclusief brandstof). Bij reizen in
groepsverband wordt per 4 personen slechts de kosten van het gebruik van één
auto vergoed.

•

Brandstof aankopen bestemd voor auto en/of bootvervoer e.d moeten
uitsluitend voor de uit te voeren activiteiten worden aangewend. Vergoeding
hiervan vindt uitsluitend plaats tegen overlegging van de originele brandstof
aankoopbonnen.

•

Overnachtingkosten worden op basis van werkelijk gemaakte kosten vergoed,
tegen inlevering van originele bonnen. Kosten voor telefoon, internet, minibar
etc. komen niet voor vergoeding in aanmerking.

•

Voeding (per diem): Ter dekking van de kosten voor maaltijden geldt een
maximum van 50 SRD per dag. Voor een dagdeel van een reis die korter duurt
dan 12 uur (zelfde dag heen en terug) wordt de vergoeding voor 50%
uitgekeerd.
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•

E

Reis- en verblijfkosten buiten Suriname worden per geval apart bepaald,
afhankelijk van de bestemming en de noodzaak.

Workshops en Training
• Kosten voor bijeenkomsten waaronder workshops, congressen en seminars.
•

Kosten voor huur van gebouwen en faciliteiten die rechtstreek verband houden
met het project en welke aantoonbaar toegerekend worden in evenredige
verhouding met de projectuitvoering, aantoonbaar door middel van een kopie
van de huurovereenkomst en het bewijs van de betalingen die erop betrekking
hebben[1].

•

Kosten voor training (cursusgeld, kosten voor inschrijving e.d.)

F

Overige projectkosten
Overige projectkosten zijn kantoorkosten en dergelijke die verband houden met de
administratieve uitvoering van het project

G

Publicatiekosten, drukwerk, film etc
• Het belang van deze aktiviteiten in het kader van het bereiken van de
projectdoelstelling moet duidelijk in het projectdossier zijn aangegeven.

OPMERKING:
De volgende kosten worden niet door SCF gefinancierd:
• Kosten die tot de normale bedrijfsvoering gerekend kunnen worden zoals kosten
voor intern personeel in de uitvoering van zijn normale taken en commissies en
extra voordelen die worden toegekend aan het personeel
• Participatie in workshops, congressen en seminars, die niet gericht zijn op
training;
• Aankoop van gronden en gebouwen;
• Alle kosten die geen rechtstreeks verband houden met het project;
• Initiatieven met een commerciële doelstelling.

[1]

De uitgaven voor de huurkosten voor materiaal mogen nooit de waarde overschrijden van

de jaarlijkse afschrijving voor dit materiaal indien het werd aangekocht door de eindbegunstigde
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D. BIJLAGEN PROJECT DOCUMENT
Maak dit gedeelte van het document formulier opnieuw in Ms excel of Ms Word en vul het volledig in.

Tabel 1. Project resultaten, activiteiten en periode van uitvoering (werkplan)

Te verwachten
Resultaten (outputs)

Geplande activiteiten
Jaar 1

Jaar Jaar Jaar
2
3
4

Kw Kw Kw Kw
1 2 3 4
Resultaat 1

1.1
1.2
1.3
etc

Resultaat 2

2.1
2.2

Resultaat 3

etc
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Tabel 2 : Indicatoren
Projectdoel en te
bereiken
resultaten
(outputs)

Beschrijving van de indicatoren

Baseline niveau
(start)
eenheid

Te bereiken
(target)niveau
(Eind)
eenheid

Project doel
Project
resultaat 1

1.1
1.2

Project
resultaat 2

2.1.
2.2
2.3

Project
resultaat 3

3.1.
3.2.
3.3
…
…

Project
resultaat …
etc
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Tabel 3 : Project begroting (USD of SRD)
SCF

A.

Eigen bijdrage

Overige bijdragen

Totaal

Personele uitgaven

Intern personeel
Extern personeel
subtotaal

B.

Consultancy kosten

Honoraria nationale consultants
Honoraria internationale consultants
Reiskosten
Verblijfkosten
Overige kosten
subtotaal

C.

Inventaris goederen

Afschrijfbare goederen
Niet afschrijfbare goederen
subtotaal

D.

Reis- en verblijfkosten

Reiskosten personeel
Accomodatie personeel
subtotaal

E.

Workshop en Training

Inschrijving
Zaalhuur
Overige kosten
subtotaal

F.

Overige projectkosten

Kantoorkosten
subtotaal

G.

Publicatie kosten

Drukwerk
Film en video
Uitzendkosten
Publicatiekosten ( krant etc)
subtotaal

TOTAAL
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Tabel 3a : Project begroting (USD of SRD) indien het een meerjaren project betreft
SCF

Eigen
bijdrage

Overige
bijdragen

Totaal

SCF
Jaar 1

SCF
Jaar 2

SCF
Jaar 3

A. Personele uitgaven
Intern personeel
Extern personeel
subtotaal

B. Consultancy kosten
Honoraria nationale consultants
Honoraria internationale consultants
Reiskosten
Verblijfkosten
Overige kosten
subtotaal

C. Inventaris goederen
Afschrijfbare goederen
Niet afschrijfbare goederen
subtotaal

D. Reis- en verblijfkosten
Reiskosten personeel
Accomodatie personeel
subtotaal

E. Workshop en Training
Inschrijving
Zaalhuur
Overige kosten
subtotaal

F. Overige projectkosten
Kantoorkosten
subtotaal

G. Publicatie kosten
Drukwerk
Film en video
Uitzendkosten
Publicatiekosten ( krant etc)
subtotaal

TOTAAL
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