VLAAMS FONDS VOOR TROPISCH BOS - OPROEP 2021

INHOUD PROJECTVOORSTEL
FASE 2 – VOLLEDIG VOORSTEL
Het projectvoorstel zal moeten worden ingediend via de online applicatie Content Snare. De instructies
voor het uitwerken en indienen staan in deze applicatie. Hieronder wordt de structuur van het voorstel
en aan te leveren info weergegeven als referentie, voor de tweede fase waarbij een volledig voorstel
wordt ingediend door de beste 8 indieners uit de eerste fase.
In blauw worden de delen die verschillen van de conceptnota gemarkeerd.

1. INLEIDING
Geen aan te leveren info door de indiener

2. INDIENENDE ORGANISATIE
2.1. Basisinformatie van de indiener
•

•

•

•

•

Volledige naam van de organisatie
o Kort tekstvak
o Maximaal 100 tekens
Afgekorte naam van de organisatie
o Kort tekstvak
o Maximaal 20 tekens
Organisatievorm
o Selecteer de optie die het meest van toepassing is
o Drop down lijst met volgende opties:
- Erkende NGO
- VZW
- Basisorganisatie
- Uitvoerende dienst van een overheidssector
- Onderwijs- of onderzoeksinstelling
Land waarin de organisatie is gevestigd
o 1 selectie mogelijkheid:
- Bolivia
- Ecuador
- Peru
- Suriname
Adres van de organisatie
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•
•
•

o Tekstvak
Naam contactpersoon bij de organisatie
o Kort tekstvak
Contactemail van de organisatie
o Email
Telefoonnummer voor contact bij de o
o Telefoonnummer

2.2. Informatie over de werking van de indienende organisatie
•

•

•
•

•

•

•

Samengevatte beschrijving van de indienende organisatie
o Tekstvak
o Maximaal 120 woorden
Corebusiness van de indienende organisatie
o Selecteer de optie die het meest van toepassing is.
o Drop down lijst met volgende opties:
- Duurzaam beheer van Bos en/of Páramo
- Herstel van Bos en/of Páramo
- Behoud van Bos en/of Páramo
- Agroforestry
- Integraal beheer van Bos en/of Páramo
- Integraal beheer van natuurlijke hulpbronnen
- Sociale en/of economische ontwikkeling
- Andere
Jaar van oprichting van de indienende organisatie
Werkingsregio van de indienende organisatie
o Beschrijf kort en zo specifiek mogelijk in welke
gebieden/regio’s/discriten/provincies,… uw organisatie een werking heeft.
o Tekstvak
o Maximaal 100 woorden
Gemiddelde grootteorde van budget van de projecten uitgevoerd door de indienende
organisatie
o Selecteer de optie die het meest van toepassing is
o Drop down lijst met volgende keuzes:
- € 0 - 100.000
- € 100.000 - 200.000
- € 200.000 - 500.000
- > € 500.000
Toon relevante ervaring aan in het beheer van gelijkaardige projecten
o Laad hiervoor het ingevulde standaard excel formaat op
o In het excelformaat zelf staan alle nodige instructies voor het invullen van de
gevraagde informatie. Het gaat over gegevens met betrekking tot de door de
organisatie beheerde projecten die relevante ervaring aantonen met beheer van
projecten die bijdragen tot de doelstellingen van het VFTB.
o Bestand opladen
Relevante ervaring in andere aspecten
o Optioneel
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o

•

•
•

•

•
•

Complementair aan de informatie in de opgeladen excel, kan u hier de volgens
uw organisatie bijkomende elementen rond ervaring met projecten en
activiteiten die bijdragen tot de doelstellingen van het VFTB meegeven.
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
Organisatiestructuur
o Selecteer de optie die het meest van toepassing is.
o Dropdown lijst met volgende opties:
- Lokale/nationale vestiging van internationale organisatie
- Lokale vestiging van een nationale organisatie
- Lokale organisatie
Organigram
o Laad het organigram van uw organisatie op
Aantal personeelsleden van de indienende organisatie
o Geef aan hoeveel werknemers uw organisatie momenteel telt (personeel op
payroll)
o getal
Beschrijf in detail de procedures voor Monitoring en Evaluatie binnen de organisatie en hoe
deze bijdraagt aan een kwalitatieve projectopvolging
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden
Beschrijf hoe de organisatie communiceert over haar activiteiten en projecten
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
Beschrijf hoe uw organisatie duurzaamheid integreert in haar bedrijfsvoering
o Instructie: niet te verwarren met de bijdrage van het project aan de – ecologisch
relevante – doelstellingen van de FFBT
o Dit zijn technische aspecten met betrekking tot de uitvoering van het project die
een positieve impact hebben op het milieu (zoals een lager energieverbruik, gebruik
van duurzame materialen voor activiteiten,...
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden

2.3. Bijkomende relevante informatie over de indienende organisatie
•

•

Bijkomende relevante informatie over de indienende organisatie
o Tekstvak
o Optioneel
o Maximaal 300 woorden
Hier heeft u de mogelijkheid om eventueel relevante bijlages op te laden
o Bestand opladen
o Optioneel
o Maximaal 20 MB, maximaal 3 bestanden

2.4. Referenties
•

Hoeveel referenties geeft u mee?
o 1 selectiemogelijkheid:
- 2
3

•
•
•
•
•

- 3
- 4
o Minimaal 2, maximal 4
Referentie 1: Naam van de Organisatie
o Kort tekstvak
Referentie 1: Contactemail van de Organisatie
o Email
Referentie 1: Contacttelefoonnummer van de Organisatie
o Phone
Referentie 1: Contactpersoon binnen de Organisatie
o Single line text
Zelfde vragen voor referentie 2, 3 (optioneel) en 4 (optioneel).

3. PARTNERS
3.1. Overzicht van organisaties betrokken bij de projectuitvoering
•

•

•

Hoeveel andere organisaties zijn rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van het
project?
o Indien er geen andere organisaties rechtstreeks betrokken zijn, geeft u 0 aan. Er
kunnen gegevens over maximaal 3 betrokken organisaties worden ingegeven.
Met rechtstreekse betrokkenheid wordt bedoeld dat deze organisaties mee
instaan voor de uitvoering van het project.
o 1 selectiemogelijkheid:
- 0
- 1
- 2
- 3
Beschrijf de verhouding tussen de partners
o Geef een korte beschrijving van de relatie en historiek tussen de verschillende
projectpartners.
o Multiline text
o Maximaal 150 woorden
Beschrijf kort de rol van de verschillende partners in de uitvoering van het project
o De indienende organisatie staat in voor verantwoording en verslaggeving aan
VFTB, communicatie, algemene opvolging van het project. Deze informatie
hoeft dus niet meer worden meegegeven.
o Tekstvak
o Maximaal 600 woorden

3.2. t.e.m. 3.4. Informatie over Projectpartner 1/2/3
Afhankelijk van het aantal betrokken organisaties dat u in de eerste vraag van de vorige sectie (3.1)
heeft aangeduid, zal u voor elk van die Projectpartners (opgedeeld in verschillende secties) de
volgende vragen moeten beantwoorden:
•
•

Volledige naam van partnerorganisatie
o Kort tekstvak
Afgekorte naam van partnerorganisatie
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•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

o Kort tekstvak
o Optioneel
Organisatievorm partnerorganisatie
o Dropdown lijst met volgende keuzes:
• Erkende NGO
• VZW
• Basisorganisatie
• Uitvoerende dienst van een overheidssector
• Onderwijs- of onderzoeksinstelling
Adres van partnerorganisatie
o Tekstvak
Naam contactpersoon bij partnerorganisatie
o Kort tekstvak
Contactemail van partnerorganisatie
o Email
Telefoonnummer voor contact bij partnerorganisatie
o Telefoonnummer
Samengevatte beschrijving van partnerorganisatie
o Tekstvak
o Maximaal 120 woorden
Corebusiness van partnerorganisatie
o Selecteer de optie die het meest van toepassing is.
o Dropdown lijst met volgende opties:
- Duurzaam beheer van Bos en/of Paramo
- Herstel van Bos en/of Paramo
- Behoud van Bos en/of Paramo
- Agroforestry
- Integraal beheer van Bos en/of Paramo
- Integraal beheer van natuurlijke hulpbronnen
- Sociale en/of economische ontwikkeling
- Andere
Jaar van oprichting van partnerorganisatie
o Cijfer
Bijkomende relevante informatie over partnerorganisatie
o Tekstvak
o Maximaal 300 woorden
Hier heeft u de mogelijkheid om eventueel relevante bijlages op te laden over
partnerorganisatie
o Bestand opladen
o Maximaal 20 MB, maximaal 1 bestand

4. CONTEXT
4.1. Context van de Interventie
•

Interventieland(en)
o Een of meerdere selectiemogelijkheden:
- Bolivia
- Ecuador
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•

•

•

•

•

•

- Peru
- Suriname
Regio waarbinnen het project plaatsvindt
o Tekstvak
o Maximaal 150 tekens
Link naar google maps
o Optioneel
o U kan hier een link naar google maps (een pin of een kaart) opladen die de
interventiezone van het project lokaliseert.
o Opladen URL
Beschrijf het landschap waarbinnen het project plaatsvindt
o Beschrijf het landschap/de landschappen waar de interventie plaatsvindt. Hierin
kunnen socio-culturele, socio-economische, ecosysteem karakteristieken,
toestand van biodiversiteit, ruimtelijke en temporele dynamieken beschreven
worden – volgens wat u zelf het meest relevant vindt.
o Besteed ook aandacht aan de verschillende schaalniveaus, indien relevant (bijv.
lokaal, regionaal, nationaal)
o Besteed ook aandacht aan de doelgroepen en begunstigden, met hun sociaaleconomische kenmerken
o Tekstvak
o Maximum 700 woorden
Namen van de gemeenschappen of dorpen waar gewerkt zal worden
o Tekstvak
o Maximum 100 woorden
Beschrijf eventuele synergiën of complementariteit met andere actoren van het
interventielandschap
o Instructie: beschrijf hoe dit project verband houdt met interventies en
inspanningen van andere actoren
o Tekstvak
o Maximum 300 woorden
Ecosystemen waar het project een rechtstreekse impact op heeft
o Via deze link vindt u de typologie terug die wordt gehanteerd door het VFTB,
waarin elke ecosysteemtype meer in detail wordt besproken.
o Een of meerdere selectiemogelijkheden:
- Tropisch regenwoud
- Tropisch droogbos
- Tropisch struweel
- Tropisch bergregenwoud (inclusief Paramo)
- Vochtig subtropisch bos
- Droog subtropisch bos
- Subtropisch bergregenwoud

4.2. Probleemstelling
•

Probleemstelling
o Vertrekkend van het landschap hierboven beschreven, wat is het specifieke
probleem (of combinatie van problemen) waar het project een oplossing voor
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•

zoekt, met specifieke aandacht voor de thema’s van het VFTB, Bos/Paramo,
Biodiversiteit en klimaat. Let ook op de verschillende schaalniveaus, indien
relevant (bijv. lokaal, regionaal, nationaal).
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden
Geleerde lessen
o Met de voorgaande projecten die door uw organisatie en/of consortium werden
beheerd als referentie, geef aan welke geleerde lessen zijn die werden
geïntegreerd in het huidige voorstel
o Tekstvak
o Maximaal 600 woorden.

•

5. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
5.1. Specifieke doelstelling van het project
•

Specifieke doelstelling van het project
o Vertrekkend van de probleemstelling, wat is de specifieke doelstelling van het
project.
o Tekstvak
o Maximaal 50 woorden

5.2. Bijdrage van het project aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
•

•

SDG's waar het project aan bijdraagt
o Vink hieronder de meest relevante SDG's aan waaraan uw project zal bijdragen.
Duid minimum 1 en maximum 4 SDG's aan.
o o Een of meerdere selectiemogelijkheden:
- SDG 1: Geen armoede
- SDG 2: Geen honger
- SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
- SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
- SDG 5: Gendergelijkheid
- SDG 6: Schoon water en sanitair
- SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
- SDG 8: Waardig werk en economische groei
- SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
- SDG 10: Ongelijkheid verminderen
- SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
- SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
- SDG 13: Klimaatactie
- SDG 14: Leven in het water
- SDG 15: Leven op het land
- SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
- SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Leg uit waarop het project bijdraagt aan deze SDG('s)
o Geef afzonderlijk voor elke SDG die u in de vorige vraag hebt aangeduid een
korte duiding van de bijdrage van het project aan die SDG. In de 2e fase, bij het
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•

•

volledig voorstel, zal hier uitgebreider op ingegaan kunnen worden (incl. het
vermelden van concrete SDG-indicatoren). Vermeld, indien relevant, de
specifieke SDG-doelstelling waaraan het project bijdraagt
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden
In hoeverre zorgt het project voor synergie tussen deze SDG’s?
o Tekstvak
o Optioneel
o Maximaal 200 woorden
Indien u wenst kan u hier een bijdrage schetsen aan andere relevante targets op
nationaal of internationaal vlak
o Tekstvak
o Maximaal 250 woorden

5.3. Bijdrage van het project aan de doelstellingen van het VFTB
•

Bijdrage aan de hoofddoelstellingen van het VFTB
o Checkbox (select one or more options):
- Behoud van BOS/Paramo
- Duurzaam beheer van Bos/Paramo
- Herstel van BOS/Paramo
• Laad het formaat met de impact indicatoren op
o Link naar het formaat in Excel
o Laad de bijlage op
• Laad het formaat met de relatie biodiversiteit op
o Link naar het formaat in Excel
o Laad de bijlage op

6. PROJECT
6.1. Titel van het project
•

Geef de projecttitel
o Kort tekstvak
o Maximaal 250 tekens

6.2. Projectontwerp
•

•

•

Geef een samenvatting van het project
o U bent hierin vrij de globale interventiestrategie, projectlogica en/of Theory of
change toe te lichten, of het project op uw eigen manier voor te stellen.
o Tekstvak
o Maximaal 600 woorden
Bijlage
o Optioneel
o Indien relevant kan u hier schema's of andere afbeeldingen toevoegen die de
samenvatting van het project helpen duiden.
o Bestand opladen
Laad het formaat van het logisch kader inclusief planning/cronogram op
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•

•

o Link naar het formaat in Excel
o Laad de bijlage op
Duur van het project
o Cijfer
o Minimaal 18, maximal 24 maanden
Aanvullende informatie relevant en aanvullend op de samenvatting, het logische kader
en de planning
o Bijvoorbeeld de verschillende fasen, methodologie van trainingen en andere
activiteiten, coördinatie met overheidsinstellingen en andere relevante actoren
in het landschap,...
o Tekstvak
o Maximaal 500 woorden

6.3. Transversale criteria
•

•

•

Geef aan hoe het project voorziet in eigenaarschap en participatie
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden
Geef aan hoe het project rekening houdt met gender en sociale inclusiviteit
o Beschrijf hoe het project rekening zal houden met de specifieke behoeften en
belangen van vrouwen, mannen en jongeren. Hoe zal het project bijdragen aan
het verminderen van genderongelijkheid op lange termijn? Hoe gaan ze om met
mogelijke gevolgen voor het gezin?
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden
Geef aan hoe het project rekening houdt met de lokale socio-culturele context
o Beschrijf hoe het project rekening houdt met lokale normen en sociale en
culturele attitudes, inclusief die van de inheemse bevolking. Beschrijf hoe het
project een eerlijkere verdeling van de toegang tot diensten en de voordelen
bekomen uit het project bevordert.
o Tekstvak
o Maximaal 400 woorden

7. BUDGET
•

•

Laad het formaat van het Budget op
o Volg de instructies in het formaat zorgvuldig en duidelijk in de tabbladen
medefinanciering en personeelsdistributie
o Link naar het formaat in Excel
o Laad de bijlage op
Beschrijf, indien relevant, de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de
ontwerpbegroting die in de conceptnotafase is voorgesteld
o Tekstvak
o Maximaal 500 woorden
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8. OPVOLGING
•

•

•

Beschrijf hoe het project zal worden opgevolgd om een effectieve en kwaliteitsvolle
implementatie te verzekeren
o Met bijzondere aandacht voor M&E-procedures, gegevensverzameling en -gebruik,
taakverdeling in het team en monitoring van de capaciteiten van de begunstigden
o Tekstvak
o Maximaal 600 woorden
Voeg een risicoanalyse van het project toe, volgens het standaardformaat
o Link naar het formaat in Excel
o Laad de bijlage op
Voeg desgewenst referentiegegevens toe
o Optioneel
o Bijlagen opladen

9. DUURZAAMHEID
•

•

•

•

Beschrijf hoe de technische duurzaamheid van het project wordt gewaarborgd
o Het gaat over de impact van concrete projectactiviteiten op de lange termijn (ook
wanneer het VFTB de steun heeft beëindigd). Dit zijn technische vaardigheden die
zijn opgedaan, bijvoorbeeld door middel van workshops.,…
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
Beschrijf hoe de institutionele duurzaamheid van het project zal worden gewaarborgd
o Het gaat over het beheer van de organisatie in het algemeen (opleiding en interne
versterking, goed management, ...) en de relatie met partners en andere betrokken
actoren (zoals overheidsinstellingen, complementaire initiatieven,...)
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
Beschrijf hoe de financiële en economische duurzaamheid van het project zal worden
gewaarborgd
o Het gaat over het financieel beheer van de organisatie en (indien van toegepassing)
van de ondersteunde vereniging en het economische model dat tijdens het project is
ontwikkeld (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een waardeketen, het oprichten van
een rotatief fonds,...).
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
Beschrijf de exit strategie van het project
o Beschrijf hoe jullie van plan zijn het project af te sluiten en resultaten te garanderen
na de uitvoeringsperiode
o Tekstvak
o Maximaal 200 woorden
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