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.

IK HEB BIJ DE EERSTE OPROEP REEDS MEEGEDAAN
DOOR EEN SMALL GRANT AAN TE VRAGEN, MAAR
BEN HELAAS NIET IN AANMERKING GEKOMEN. KAN
IK WEER EEN AANVRAAG INDIENEN?

Ja, alle aanvragers die hebben meegedaan en niet in
aanmerking zijn gekomen in de eerste ronde van de ‘Call
of Expressions of Interest’ kunnen weer een aanvraag
indienen. Het is belangrijk dat u uw projectvoorstel in
deze ronde heeft aangepast en verbeterd en dat u echt
voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor
de Small Grant. Graag vragen wij extra aandacht voor
een gewijzigd aanvraagformulier bij deze tweede oproep;
maak gebruik van het nieuw aanvraagformulier. De
oude aanvraagformulieren worden niet in behandeling
genomen en worden afgewezen.
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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 IS EEN SMALL GRANT?
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

Small Grants bieden ondersteuning d.m.v. machines,
gereedschappen of diensten aan kleine individuele
landbouwers, die actief zijn in de landbouwproductie
of aan kleine landbouwbedrijven die de kwantiteit
en kwaliteit van hun landbouw- of voedselproductie
willen verbeteren alsook de toegang tot lokale of
exportmarkten. Small Grants hebben een maximale
waarde van USD 5.000. In aanmerking komende
belanghebbenden leveren ook een eigen bijdrage van
tenminste 30% van de totale waarde van de Grant.

WAAROM IS EEN EIGEN BIJDRAGE NODIG?
HOEVEEL MOET IK BIJDRAGEN ALS IK EEN SMALL
GRANT AANVRAAG?

WAT HOUDT “BIJDRAGE IN NATURA” IN EN HOE
WORDT HET BEREKEND
Bijdragen in natura zijn niet-financiële bijdragen van u
als aanvrager van een Small Grant. Als u bijvoorbeeld
uw zaden koopt om te planten, uw eigen tractor
gebruikt om het veld te ploegen, of uw eigen arbeid
gebruikt om uw producten te verbouwen, besteedt u uw
eigen middelen aan uw productieproces. Dit zijn kosten
die niet onder de Grant vallen, maar wel van belang
zijn omdat ze kunnen worden geregistreerd als “eigen
niet-financiële bijdrage” aan het project. Elke dienst,
machine, gereedschap of input waarvoor u betaalt
en die ook in uw voorgestelde project/aanvraag zal
worden gebruikt, kan worden geteld als uw bijdrage in
natura.

Een eigen bijdrage is de verantwoordelijkheid van de
aanvrager voor de uitvoering van een project. Dit is
belangrijk om ervoor te zorgen dat de belanghebbende
zich inzet voor de succesvolle uitvoering van het project
dat ter beoordeling van het MGF wordt ingediend. Dit
is een verplichte vereiste om een Grant te krijgen. Voor
Small Grants is tenminste 30% van de totale waarde
van het aangevraagd bedrag in natura of in geld vereist.

IK WERK BIJ HET MINISTERIE VAN LVV EN DOE OOK
AAN LANDBOUW. KAN IK IN AANMERKING KOMEN
VOOR EEN SMALL GRANT?
Nee, ambtenaren alsook medewerkers van andere
overheidsinstellingen kunnen niet in aanmerking
komen voor een Grant. Ook Niet-Gouvernementele
organisaties (Nationale en Internationale) en overige
organisaties die niet actief zijn in de agrarische
productie of verwerking, alsook buitenlanders kunnen
niet in aanmerking komen hiervoor.

VOOR WIE IS EEN SMALL GRANT?
Kleinschalige individuele landbouwers/
producenten met een grondoppervlakte in
productie van minimaal 0,5 ha en tot
maximaal 5,0 ha.
Land kan in eigendom zijn of worden gehuurd.
Een landbouwer die meer dan 5Ha bezit, kan in
aanmerking komen als het productiegebied niet
groter is dan 5Ha. Slechts één aanvraag per gezin is
acceptabel.
Kleine kassenteelt met een minimum
productieoppervlak van 200 m2.
Kleinschalige individuele eigenaar/MKBondernemer met een bedrijfsgrootte van 1 tot
10 medewerkers max.
Hoofd van een gezinslandbouw of
een vertegenwoordiger van een
dorpsgemeenschap in het binnenland.

Aanvragers moeten actief zijn in de
agroproductie of de agro-voedselverwerking en
direct betrokken zijn bij de productie van Fruit,
Groenten, Wortel- en Knolgewassen of NTFP
(non-timber forest products) bos bijproducten.
De voorkeur gaat uit naar fulltime landbouwers.
Gezamenlijke aanvragen van meerdere
aanvragers komen in aanmerking, als elk van de
aanvragers individueel voldoet aan de criteria
en de gezamenlijke aanvraag niet hoger is dan
de maximale steun van een Small Grant, d.w.z.
max. USD 5.000.
Kleine landbouwers die lid zijn van een
coöperatie/landbouwvereniging kunnen
in aanmerking komen om zelfstandig een
aanvraag in te dienen, als het project
verschilt van het project dat is ingediend door
de coöperatie/landbouwvereniging.

WAT VOOR SOORT PROJECTEN WORDEN
ONDERSTEUND DOOR EEN SMALL GRANT?
SMALL GRANTS bieden ondersteuning aan producenten
die Fruit, Groenten, Wortel- en Knolgewassen en NTFP
(non-timber forest products) bosbijproducten planten
en/of verwerken. Projecten met rijst, bacoven (en
bananen) komen uitdrukkelijk niet in aanmerking. Ook
enige activiteit of gewasproductie die verband houdt
met pluimvee, veeteelt, visserij, veevoeder, enz., komt
niet in aanmerking voor een Grant.

SMALL GRANTS bieden ondersteuning in de vorm
van machines, gereedschappen of diensten die de
kwantiteit en/of de kwaliteit van de productie in de
genoemde waardeketens van SAMAP rechtstreeks
verbeteren. Zij ondersteunen 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.

BIEDT SAMAP/MGF OOK CONTANT GELD MIDDELS
DE GRANTS?
Nee, de Small Grants bieden geen geld in contanten.
De Grant zal helpen landbouwwerktuigen of -diensten
aan te schaffen. 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.

IN WAT VOOR SOORT TYPEN LANDBOUWWERKTUIGEN
OF WAT VOOR DIENSTEN VOORZIET DE MGF?
KAN IK BIJVOORBEELD EEN BOOT AANVRAGEN?
Nee, boten of ander materieel dat niet direct wordt
gebruikt voor de landbouwproductie of verwerking
komen niet in aanmerking voor een Small Grant.
Ook grondaankoop of infrastructructurele- en
constructiekosten om opslagruimten of kantoren te
bouwen zijn niet toegestaan.

