Voorbeelden van apparatuur, machines en/of diensten
die in aanmerking komen:

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Irrigatie benodigdheden zoals waterpompen, een
tuinslang en andere irrigatie accessoires.
Landbouwwerktuigen en machines om de productie
en productiviteit te verbeteren: ploegmachines,
(mini) tractoren, (mini) graafmachines,
versnipperaars (schijvenhakselaars).
Kleine landbouwgereedschappen zoals een schoffel,
schop, kruiwagen, rugspuit, bladblazer, brush cutter,
enz.
Plantenkassen of andere vormen van beschermde
landbouw, en technologie, zoals de hydrocultuur of
andere innovatieve technologie.
Voedselverwerkings- apparatuur en machines
zoals food washing machines, blenders, juicers,
verwarmingsmachines, persmachines, schaalbare
opslag, koelers, vriezers, drogers, hydropersmachines, kleine molens, shredders, extruders,
andere verwerkingslijnen en -technologieën, etc.
Bijenteelt benodigdheden.
Kleine machines voor na de oogst en de
voedselverwerking, zoals versnipperaars,
oliepersmachines, enz.
Verpakkings- en etiketteringsapparatuur en
elke andere technologie om de kwaliteit van het
eindproduct te verbeteren.
Landbouwgerelateerde diensten voor de primaire
landbouwproductie, bijvoorbeeld tractordiensten
voor grondvoorbereiding en/of graafmachines voor
de verbetering van de drainage.
Investeringen ter ondersteuning van een verbeterde
markttoegang en waardetoevoeging door middel
van collectieve verkoop, verbeterde verwerking,
afhandeling, opslag en kwaliteitswaarborging.

ZAL SAMAP DE AANVRAGER ONDERSTEUNEN BIJ HET
INVULLEN VAN DE AANVRAAGFORMULIEREN EN BIJ DE
VOORBEREIDING VAN DE PROJECTEN?
Ja, SAMAP en personen van het SAMAP Resource Netwerk
zullen informatie sessies organiseren waar aanvragers
worden begeleid bij de voorbereiding van hun aanvragen
en projecten. Deze ondersteuning wordt georganiseerd
op districtsniveau en de focus zal liggen op ‘hands on’
trainingen – d.w.z. leren door het zelf te doen. SAMAP zal
geen enkel project ontwikkelen namens de aanvragers.
SAMAP faciliteert alleen assistentie en ondersteuning. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de formulering
en de kwaliteit van het project ligt ten allen tijde bij de
aanvragers.
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DE MATCHING GRANT FACILITY

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN? WANNEER
EN WAAR KAN HET AANVRAAGFORMULIER WORDEN
INGEDIEND?

Aanvragers kunnen de aanvraagformulieren en
instructies voor Small of Large Grants persoonlijk
ophalen bij het SAMAP-kantoor. Ook kunt u via email
deze informatie opvragen. Aanvraagformulieren zullen
ook beschikbaar zijn bij enkele overheidskantoren in
de districten. Volledig ingevulde formulieren, projecten
ter indiening inclusief de vereiste informatie kunnen
persoonlijk in een gesloten envelop of via email worden
ingediend vóór 31 maart 2021. NB: Elke aanvrager die de
juiste aanvraagformulieren niet gebruikt, de instructies
niet opvolgt, informatie mist en/of na de sluitingsdatum
indient, wordt afgewezen.

WAT HOUDT DE MATCHING GRANT FACILITY (MGF) IN?
CONTACTINFORMATIE

Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP)
• Letitia Vriesdelaan # 10 - ingang 5 –
CAHFSA Gebouw, Eerste verdieping
• Telefoonnummer: 424414
• Whatsapp telefoonnummer: +597 - 8860721
• Email: sr-samap@fao.org
LVV

•
•
•

Website LVV: www.lvv.gov.sr
Social Media: Facebook page Ministerie van
Landbouw, Veeteelt & Visserij

De Matching Grant Facility (MGF) is een competitief
fonds van het Suriname Agriculture Market
Access Project (SAMAP) om kleine landbouwers,
producentenorganisaties, coöperaties, agribusinesses
en agroverwerkers te ondersteunen, om de kwantiteit
en kwaliteit van hun productie te verbeteren en
uiteindelijk hun markttoegang te vergroten. De focus
ligt hierbij slechts in vier sectoren namelijk: fruit,
groenten, wortels- en knolgewassen en NTFP (nontimber forest products) bos bijproducten.

WAT IS EEN MATCHING GRANT?
Een Matching Grant is een éénmalig
investeringsfonds, die in de vorm van landbouw- en
verwerkingsapparatuur en geselecteerde diensten
ondersteuning biedt aan projecten en activiteiten
van gekwalificeerde aanvragers. Om in aanmerking
te komen voor een Grant, is een eigen bijdrage
noodzakelijk in natura of geld. De totale eigen bijdrage
van de aanvrager is minimaal 30% van het totaal
aangevraagd investeringsbedrag voor een Small Grant.
En minimaal 50% (waarvan 10% Geld) van het totaal
aangevraagd investeringsbedrag voor de Large Grant.

WIE KAN IN AANMERKING KOMEN VOOR
EEN MATCHING GRANT?
Individuele of georganiseerde kleine
landbouwers die actief zijn in de productie.

WIE KAN NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR
EEN MATCHING GRANT?

KAN EEN MATCHING GRANT MIJ HELPEN MET
CONTANT GELD?

•
•

Nee, de MGF verstrekt geen geld in contanten. De
Grant biedt ondersteuning in de vorm van benodigde
landbouwwerktuigen en/of diensten waarvan er
gebruik zal worden gemaakt. SAMAP koopt de
machines en diensten op basis van de technische
specificaties van het goedgekeurd project en onder
de contractvoorwaarden (overeenkomst) die met de
belanghebbende zal worden ondertekend.

•
•
•

Overheidsorganisaties.
Niet-Gouvernementele organisaties (Nationale en
Internationale NGOs).
Organisaties die niet actief opereren in de
landbouw.
Ambtenaren en medewerkers van
overheidsorganisaties.
Buitenlanders.

WAT VOOR TYPE GRANTS ZIJN ER?
HOE GROOT ZIJN DE BEDRAGEN?

De MGF heeft twee soorten Grants:

SMALL GRANTS: deze Grants zijn slechts bedoeld
voor kleine individuele landbouwers die actief zijn
in de productie of voor kleine landbouwbedrijven.
Small Grants bieden ondersteuning in de vorm
van landbouwwerktuigen, of -diensten om de
kwaliteitsproductie en de toegang tot afzetmarkten te
verbeteren, en wel tot maximaal USD 5.000. De eigen
bijdrage van de aanvrager moet tenminste 30% bedragen
van het totaal aangevraagd investeringsbedrag, in geld of
in natura.

Kleine agro-bedrijven en
agro/voedselverwerkers.
Georganiseerde landbouwers zoals
producentenverenigingen, coöperaties
en andere wettelijk erkende
producentenorganisaties.
Georganiseerde landbouwers of individuele
landbouwers in samenwerking met een
agro-ondernemer/agro-voedselverwerker.
Gemeenschapsorganisaties en familielandbouwers in het Binnenland.
Vrouwelijke- en jeudige landbouwers/
ondernemers.

LARGE GRANTS: deze Grants ondersteunen
producentenverenigingen, organisaties, coöperaties
en landbouwbedrijven die samenwerken met
georganiseerde (of niet georganiseerde) landbouwers
en telers. Grote Grants zijn bedoeld om niet alleen de
hoeveelheid en de kwaliteit van landbouwproducten
te verbeteren, maar ook om waarde toe te voegen en
de marktkansen en het agro-exportpotentieel van
de producten te vergroten. Dit fonds ondersteunt
initiatieven tot een maximum van USD 300.000.
De eigen bijdrage van de aanvrager moet ten
minste 50% bedragen van het totaal aangevraagd
investeringsbedrag, waarvan minimaal 10% verplicht in
geld en de rest (40%) in natura.

WELKE GEWASSEN WORDEN ONDERSTEUND
MIDDELS DE MATCHING GRANT?
ZIJN ER SPECIFIEKE GEWASSEN UITGESLOTEN?
De Matching Grant Facility ondersteunt alleen
producenten die Fruit, Groenten, Wortels- en
Knolgewassen en/of NTFP (non-timber forest products)
bosbijproducten telen en/of verwerken. De gewassen,
rijst en bacove (banaan) zijn uitgesloten. Ook
aanvragen/projecten die een link hebben met pluimvee,
vee, veevoeder, visserij, enz., komen niet in aanmerking.

WELKE TYPEN MACHINES, APPARATUUR OF DIENSTEN
VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN DE MATCHING GRANT?
De matching grant biedt ondersteuning in de vorm van
machines, gereedschappen of diensten die de kwantiteit
en/of de kwaliteit van de productie in de vier waardeketens
van SAMAP rechtstreeks verbeteren. Zij ondersteunt ook
projecten die de meerwaarde van een product vergroten
door het product te verwerken of te transformeren, de
levensduur te verlengen en het potentieel voor toegang tot
lokale of exportmarkten te vergroten.

