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VLAAMS FONDS VOOR TROPISCH BOS - OPROEP 2021 

INHOUD PROJECTVOORSTEL 
FASE CONCEPTNOTA 

 
Het projectvoorstel zal moeten worden ingediend via de online applicatie Content Snare. Om een 

persoonlijke link te verkrijgen, stuurt u een mail naar vftb@bosplus.be. 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 fase van de conceptnota. 

 

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 Keuzelijst met de volgende opties:  

- Erkende NGO 

- VZW 

- Basisorganisatie 

- Uitvoerende dienst van een overheidssector 

- Onderwijs- of onderzoeksinstelling 

• Land waarin de organisatie is gevestigd 

o 1 selectiemogelijkheid:  

- Bolivia 

- Ecuador 

- Peru 

- Suriname 

• Adres van de Organisatie 

mailto:vftb@bosplus.be
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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 Organisatie 

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 Keuzelijst 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 Keuzelijst 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-excelformaat op. In het excelformaat zelf 

staan alle nodige instructies voor het invullen van de gevraagde informatie. Het 

gaat over gegevens over 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 

o Optioneel 

https://www.vlaamsfondstropischbos.be/l/library/download/urn:uuid:1857e31f-1295-488f-a8ef-04419179cf47/formaat_ervaring_projectbeheer.xlsx?format=save_to_disk
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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 Keuzelijst met volgende opties: 

- Lokale/nationale vestiging van internationale organisatie 

- Lokale vestiging van een nationale organisatie 
- Lokale organisatie 

• Aantal personeelsleden van de indienende organisatie 

o Geef aan hoeveel werknemers uw organisatie momenteel telt (personeel op 

payroll)  

o Cijfer 

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 selectie mogelijkheid: 

- 2 

- 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 Éen lijn tekst 

• Zelfde vragen voor referentie 2, 3 (optioneel) en 4 (optioneel). 
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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 selectie mogelijkheid: 

- 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 250 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  

o Kort tekstvak 

o Optioneel 

• Organisatievorm partnerorganisatie  

o Keuzelijst met volgende opties: 

• Erkende NGO 

• VZW 

• Basisorganisatie 

• Uitvoerende dienst van een overheidssector 

• Onderwijs- of onderzoeksinstelling 

• Adres van partnerorganisatie  

o Tekstvak 

• Naam contactpersoon bij partnerorganisatie  

o Kort tekstvak 
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• 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 Keuzelijst 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 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 Één of meerdere selectie mogelijkheden: 

- Bolivia 

- Ecuador 

- 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 
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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 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 Páramo) 

- 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 

zoekt, met specifieke aandacht voor de thema’s van het VFTB, Bos/Páramo, 

Biodiversiteit en klimaat. 

o Testkvak 

o Maximaal 200 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) 
• 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 

http://www.fao.org/3/ap861e/ap861e.pdf
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- 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 

volledig voorstel, zal hier uitgebreider op ingegaan kunnen worden (incl. het 

vermelden van concrete SDG-indicatoren).  

o Tekstvak 

o Maximaal 200 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/Páramo 

- Herstel van BOS/Páramo 

• Indien van toepassing, beschrijf de concrete bijdrage van het project aan behoud van 

Bos/Páramo 

o Optioneel, maar moet wel minstens voor 1 van de 3 hoofddoelstellingen van het 

VFTB ingevuld worden. 

o Tekstvak 

o Maximaal 120 woorden 

• Indien van toepassing, geef een inschatting van de rangorde van het aantal hectare 

beschermd Bos/Páramo 

o Keuzelijst: 

- 0 - 5 ha 

- 5 - 10 ha 

- 10 - 50 ha 

- 50 - 100 ha 
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- 100 - 500 ha 

- 500 - 1000 ha 

- 1000 - 5000 ha 

- > 5000 ha 

• Indien van toepassing, beschrijf de concrete bijdrage van het project aan duurzaam 

beheer van Bos/Páramo 

o Optioneel, maar moet wel minstens voor 1 van de 3 hoofddoelstellingen van het 

VFTB ingevuld worden.  

o Tekstvak 

o Maximaal 120 woorden 

• Indien van toepassing, geef een inschatting van de rangorde van het aantal hectare 

duurzaam beheerd Bos/Paramo 

o Keuzelijst met volgende opties: 

- 0 - 10 ha 

- 10 - 50 ha 

- 50 - 100 ha 

- 100 - 500 ha 

- 500 - 1000 ha 

- > 1000 ha 

• Indien van toepassing, beschrijf de concrete bijdrage van het project aan herstel van 

Bos/Paramo 

o Optioneel, maar moet wel minstens voor 1 van de 3 hoofddoelstellingen van het 

VFTB ingevuld worden. 

o Tekstvak 

o Maximaal 120 woorden 

• Indien van toepassing, geef een inschatting van de rangorde van het aantal hectare 

hersteld Bos/Paramo 

o Keuzelijst met volgende opties: 

- 0 - 5 ha 

- 5 - 10 ha 

- 10 - 20 ha 

- 20 - 50 ha 

- > 50 ha 

• Indien van toepassing, beschrijf de concrete bijdrage van het project aan natuurlijke 

regeneratie van Bos/Paramo 

o Tekstvak 

o Optioneel 

o Maximaal 120 woorden 

• Indien van toepassing, geef een inschatting van de rangorde van het aantal hectare 

natuurlijk geregenereerd Bos/Paramo 

o Keuzelijst met volgende opties: 

- 0 - 5 ha 

- 5 - 10 ha 

- 10 - 20 ha 

- 20 - 50 ha 

- > 50 ha 
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• Indien van toepassing, beschrijf de concrete bijdrage van het project aan Agroforestry 

o Tekstvak 

o Optioneel 

o Maximaal 120 woorden 

• Indien van toepassing, geef een inschatting van de rangorde van het aantal hectare 

Agroforestry aanplantingen 

o Keuzelijst met volgende opties: 

- 0 - 5 ha 

- 5 - 10 ha 

- 10 - 20 ha 

- 20 - 50 ha 

- > 50 ha 

• Concrete bijdrage van het project aan Klimaatmitigatie en -adaptatie 

o Besteed voldoende aandacht aan zowel mitigatie als adaptatie.  

o Tekstvak 

o Maximaal 240 woorden 

• Voor Klimaatmitigatie, duid aan of het gaat over extra opslag of over vermeden 

emissies, of beide 

o Een of meerdere selectie mogelijkheden: 

- Additionele CO2-opslag 

- Vermeden uitstoot (emissies) 

• Geef een inschatting van de klimaatbijdrage in CO2-equivalenten 

o In het volledig voorstel zal hier meer in detail naar gevaagd worden, met een 

meer exact cijfer, de berekeningslogica en referenties voor deze 

berekening.  Sterke overschatting van de inschatting in de conceptnota-fase 

t.o.v. het finale voorstel zal negatief beoordeeld worden. 

o Cijfer 

• Beschrijf kort de concrete bijdrage aan lokale economische ontwikkeling 

o Tekstvak 

o Maximaal 100 woorden 

• Geschat aantal directe begunstigden 

o Cijfer 

o Optioneel 

• Geschat aantal indirecte begunstigden 

o Cijfer 

o Optioneel 

• Geschat aantal lokale organisaties/verenigingen/coöperatieven waarmee zal worden 

gewerkt 

o Cijfer 

o Optioneel 

• Geschatte toename van inkomen dankzij het project 

o Tekstvak 

o Optioneel 

• Concrete bijdrage aan behoud van biodiversiteit 

o Teskstvak 

o Vermelding van emblematische soorten is een plus.  
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o Maximaal 100 woorden 

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 350 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 

• Beschrijf kort de verwachte resultaten van het project 

o Lijst de resultaten op met duidelijk onderscheid tussen de verschillende 

resultaten.  

o Tekstvak 

o Maximaal 5 resultaten, maximaal 150 woorden 

• Beschrijf kort de belangrijkste activiteiten die zullen plaatsvinden in het kader van het 

project 

o Lijst de activiteiten op met duidelijk onderscheid tussen de verschillende 

activiteiten.  

o Tekstvak 

o Maximaal 15 activiteiten, maximaal 300 woorden 

• Duur van het project 

o Cijfer 

o Minimaal 18, maximal 24 maanden 

6.3. Transversale criteria 
• Geef aan hoe het project voorziet in eigenaarschap en participatie 

o Tekstvak 

o Maximaal 150 woorden 

• Geef aan hoe het project rekening houdt met gender en sociale inclusiviteit 

o Tekstvak 

o Maximaal 150 woorden 

7. BUDGET 

7.1. Budget 
• Geef een inschatting van het totale projectbudget in EURO 
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o Maximaal toegelaten afwijking van het finale budget (volledig voorstel): 15%. 

o Cijfer  

• Geef een inschatting van het aangevraagde subsidiebedrag in EURO 

o Maximaal toegelaten afwijking van het finale budget (volledig voorstel): 10%.   

o Cijfer 

• Geschatte voorziene budget voor de budgetcategorie investeringskosten (in % van het 

totaalbudget) 

o Maximaal 30% van het subsidiebudget - maximale toegelaten afwijking in finaal 

voorstel: 20%. 

o Cijfer 

• Geschatte voorziene budget voor de budgetcategorie werkingskosten (in % van het 

totaalbudget) 

o Maximale toegelaten afwijking in finaal voorstel: 20%. 

o Cijfer 

• Geschatte voorziene budget voor de budgetcategorie personeelskosten (in % van het 

totaalbudget) 

o Maximaal 50% van het subsidiebudget - maximale toegelaten afwijking in finaal 

voorstel: 20%. 

o Cijfer 

• Geschatte voorziene budget voor de budgetcategorie administratieve kosten (in % van 

het totaalbudget) 

o Maximaal 5% van het totale subsidiebudget - maximale toegelaten afwijking in 

finaal voorstel: 20%. 

o Cijfer 

• Geschatte verdeling van het projectbudget tussen de partners (in %) 

o Maximale toegelaten afwijking in finaal voorstel: 20%.  

o Cijfer 

• Bijkomende opmerkingen of verduidelijkingen bij het budget 

o Tekstvak 

o Optioneel 

o Maximaal 250 woorden  

7.2. Eigen inbreng 
• Geef aan hoe u in cofinanciering van het project zal voorzien 

o Tekstvak 

o Maximaal 50 woorden 


