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Rapport 

Informatiesessie m.b.t de Call for Proposals “Implementation of REDD+ ground-

truth projects on sustainable economic development opportunities” 

 

Doel van de sessie 

Deze informatiesessie vond plaats in het kader van een Call for Proposals (= een oproep om 
projectvoorstellen in te dienen) van het NIMOS/REDD+ project in Suriname, over “Implementation of 
REDD+ ground-truth projects on sustainable economic development opportunities” (= uitvoering van 
REDD+ ground-truth-projecten over duurzame economische ontwikkelingskansen). Geïnteresseerde 
instanties/organisaties worden uitgenodigd om op uiterlijk 31 juli 2019 projectvoorstellen over dit 
onderwerp in te dienen. Het doel van de informatiesessie was om te reageren op vragen ter 
verduidelijking die potentiële aanvragers mogelijk hebben na het bestuderen van de Call for 
Proposals en gerelateerde gepubliceerde documenten, namelijk de “Criteria en administratieve 
procedure voor selectie van REDD+ ground-truth-projecten” en de “REDD+ Project Proposal 
Template” online beschikbaar op https://www.surinameredd.org/. De informatiesessie wordt gezien 
als onderdeel van het officieel proces voor de Call for Proposals, en dit rapport wordt openbaar 
gemaakt voor alle potentiële aanvragers. 

 

Datum Vrijdag 5 juli 2019 

Tijd 10:00-12:00 uur 

Locatie Lalla Rookh Gebouw 1, Conference Room, Lalla Rookhweg 54, Paramaribo 

  
 

Programma voor de sessie 
 

10:00 uur Welkom en mededelingen 

10:10 Presentatie: Suriname REDD+ programma en de Call for Proposals voor REDD+ 
ground-truth-projecten 

10:40 Vragen en Antwoorden 

12:00 Afsluiting 

 

REDD+ team en partners aanwezig 
 

 Santusha Mahabier – REDD+ Technical Assistant / Moderator voor de sessie 

 Sandra Bihari – REDD+ Project Coordinator 

 Anil Pershad – Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) 

 Anuradha Khoenkhoen – United Nations Development Programme (UNDP) 

 Janet Landburg – Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

 Silvia Karwofodi – REDD+ Administrative Assistant 

 Eric Sosrojoedo – REDD+ Logistics Officer 

 Sara Svensson – Rapporteur  

https://www.surinameredd.org/
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Presentatie – Sandra Bihari, REDD+ Project Coordinator 

Een presentatie was gegeven om de link uit te leggen tussen het REDD+ programma, ground-truth-

projecten en de gelegenheid om projectvoorstellen in te dienen. De presentatie is online beschikbaar: 

https://www.surinameredd.org/.  

REDD+ is een internationale mechanisme die is ingesteld in het kader van de Klimaatverdrag van de 

Verenigde Naties (UNFCCC). REDD+ heeft te maken met reductie van broeikasgasemissies door het 

tegengaan van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden, en omvat ook de ”+” activiteiten die 

zijn bescherming van bossen, het duurzaam beheren van bossen en het verhogen van koolopslag in 

bossen in ontwikkelingslanden.  

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is de Technical Focal Point van 

REDD+ in Suriname. Met de dagelijkse coördinatie van Het REDD+ programma in Suriname is belast de 

REDD+ Project Management Unit (PMU). NIMOS rapporteert naar het Kabinet van de President/ 

Coördinatie Milieu. UNDP is delivery partner verantwoordelijk voor het beheer van fondsen en monitoring 

van het project. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is uitvoeringspartner binnen het REDD+ 

programma.   

Internationaal wordt REDD+ uitgevoerd in drie fases. De eerste is de Readiness of voorbereidingsfase, de 

tweede is de Implementing of uitvoeringsfase en de derde is de Results-based activities fase. Suriname is 

nu in de voorbereidingsfase, en in die fase moet een land bepaalde systemen opzetten en plannen 

formuleren, die uitgevoerd zullen worden in de volgende fasen. Een nationaal bosmonitoringssysteem 

(NFMS) is opgezet, de Nationale REDD+ strategie en een Forest Reference Emission Level (FREL) zijn 

geformuleerd, een Safeguards Informatiesysteem (SIS) wordt thans opgezet en een Benefit Sharing 

Mechanisme en klachtenmechanisme (GRM) zullen worden opgezet. Als een land de voorbereidingsfase 

met succes heeft afgerond gaat het over naar de implementatiefase, en dan gaan de acties verder worden 

uitgevoerd in lijn met de Nationale REDD+ strategie. Verdere capaciteitsversterking is ook een deel van 

de implementatiefase, om te voorbereiden voor de derde en finale fase, wanneer het land financiele 

compensatie kan ontvangen op basis van werkelijke geverifieerde CO2 emissie reductie. 

De uitvoering van het REDD+ Readiness programma is in Suriname in 2014 van start gegaan. Het REDD+ 

programma heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020. Het werkplan voor 2019-2020 houdt een aantal 

activiteiten in die nog zullen worden uitgevoerd in de voorbereidingsfase. Ground-truth-projecten is een 

van de belangrijke activiteiten opgenomen in het werkplan. Het langetermijndoel van REDD+ is het 

verminderen van de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan bossen. Het doel van deze ground-truth-

projecten is meer gekoppeld aan de voorbereidingsfase en de focus van de ground-truth-projecten is 

derhalve gelinkt aan capaciteitsopbouw, heel breed gedefinieerd als het versterken van zowel menselijke, 

institutionele en materiële capaciteit.  

Een oproep tot het indienen van projectvoorstellen (Call for Proposals) wordt thans gepubliceerd om 

organisaties en instellingen in Suriname uit te nodigen voor het aanvragen van financiering uit het REDD+ 

programma voor het uitvoeren van ground-truth-projecten. Het document “Criteria and administrative 

procedure for selection of REDD+ Ground-truth Projects” dat samen met de Call for Proposals wordt 

https://www.surinameredd.org/
https://www.surinameredd.org/en/about-us/vacancies/
https://www.surinameredd.org/media/3267/criteria-reddplus-ground-truth-projects.pdf
https://www.surinameredd.org/media/3267/criteria-reddplus-ground-truth-projects.pdf
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gepubliceerd, legt duidelijk uit in paragraaf 2 en in Annex I “Background Document” welke soorten 

activiteiten/onderwerpen in aanmerking kunnen komen voor REDD+ ground-truth-projecten.  

Organisaties die een projectvoorstel hebben met betrekking tot de in aanmerking komende activiteiten, 

kunnen de “REDD+ Project Proposal Template” invullen en deze uiterlijk op 31 juli 2019, 16:00 uur 

Suriname-tijd, indienen via email reddprojects@nimos.org.  

 

Vragen en Antwoorden 

Na de presentative was er een gelegenheid voor deelnemers aan de informatiesessie om vragen te stellen 

ter verduidelijking. De volgende vragen en antwoorden die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de Call for 

Proposals zijn aan de orde geweest:   

Vraag Is deze Call for Proposals een soort oefening voor instanties en organisaties voor het 
implementeren van projecten in de komende REDD+ implementatiefase?   

Antwoord De onderwerpen die in aanmerking komen voor ground-truth-projecten zijn 
gekoppeld aan de REDD+ strategie. Soortgelijke activiteiten, evenals andere typen 
activiteiten, zullen verder worden uitgebouwd in de implementatiefase. De ground-
truth-projecten zijn o.a. bedoeld als capaciteitsopbouw in voorbereiding naar de 
REDD+ implementatiefase. Het betreft het visualiseren van de types capaciteit die 
gemeenschappen en instanties nodig hebben om actief bij te dragen in de volgende 
fase. Dit maakt het duidelijker voor actoren wat er nodig is om succesvol te kunnen 
deelnemen aan REDD+.  

 

Vraag Wordt er rekening mee gehouden hoe de voorgestelde ground-truth-projecten 
passen bij andere initiatieven in de samenleving? Is er coördinatie om synergiën in 
plaats van overlappingen te creëren tussen verschillende financieringsbronnen?  

Antwoord We zijn ons ervan bewust dat er andere financieringsprojecten zijn voor dezelfde 
onderwerpen of in dezelfde gebieden. Dat is de reden waarom de Call for Proposals 
heel breed is, en een aantal opties voor cofinanciering openhoudt. UNDP is partner in 
de evaluatiecommissie en beslissingsraad, en zij hebben een goed overzicht van 
andere projecten die worden gefinancierd. Er wordt dus rekening hiermee gehouden 
bij het nemen van besluiten over ground-truth-projecten.  

 

Vraag Wat is de definitie van capaciteitsopbouw? Welke capaciteit moet worden versterkt?   

Antwoord Dit wordt uitgelegd in het document “Criteria and administrative procedure for 
selection of REDD+ Ground-truth Projects”. De Call for Proposals hanteert een brede 
definitie van capaciteitsopbouw die de versterking van de menselijke capaciteit en/of 
versterking van instituten kan betekenen. Capaciteit kan onder meer worden 
opgebouwd door training, samenwerking of praktijkwerk, en fondsen kunnen worden 
gebruikt voor het verkrijgen van apparatuur als dat nodig is voor het project.  

 

https://www.surinameredd.org/en/about-us/vacancies/
mailto:reddprojects@nimos.org
https://www.surinameredd.org/media/3267/criteria-reddplus-ground-truth-projects.pdf
https://www.surinameredd.org/media/3267/criteria-reddplus-ground-truth-projects.pdf
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Vraag Het is niet eenvoudig voor iederen, zoals mensen in het binnenland, om de template 
voor porjectvoorstellen in te vullen. Kan het niet minder complex worden gemaakt? 

Antwoord We hebben ons best gedaan om de “REDD+ Project Proposal Template” zo eenvoudig 
als mogelijk te houden. De vereisten zijn minimaal in relatie met het bedrag voor 
fondsen. De richtlijnen voor wat moet worden ingediend zijn bedoeld om ervoor te 
zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Met de REDD+ partners zijn wij 
overeengekomen dat de aanvraagprocedure zo eenvoudig als mogelijk moet zijn 
maar ook eerlijk en transparant. Het is belangrijk dat aan de minimumvereisten wordt 
voldaan, aangezien NIMOS/REDD+ de minimale garantie wenst dat er een goed 
toezicht op en beheer van de fondsen zal zijn. Wij moeten een goede indicatie 
hebben dat de organisatie in staat is om een project uit te voeren binnen de 
overeengekomen projectduur.  

 

Vraag Mag een Ministerie een projectvoorstel indienen? Aangezien het Ministerie geen 
statuten heeft en niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KKF), wat moet 
er als achtergronddocumenten worden toegevoegd bij de aanvraag?  

Antwoord Ja, overheidsinstanties inclusief ministeries komen ook in aanmerking om 
projectvoorstellen in te dienen. Wanwege de aard van dergelijke instellingen kunnen 
zij niet dezelfde achtergronddocumenten als de overige categorieën overleggen, 
waardoor deze ook niet hoeven te worden ingediend.   

 

Vraag Hoeveel partners kunnen in een projectvoorstel worden opgenomen? 

Antwoord Er is geen minimum of maximum aantal organisaties die mogelijk samenwerken aan 
een project. Activiteiten die worden uitgevoerd in een partnerschap tussen het 
maatschappelijke middenveld, de overheid, de private sector en inheemse en tribale 
volkeren worden aangemoedigd. Het is belangrijk om rekening mee te houden dat 
alle projecten uiterlijk op 31 mei 2020 moeten zijn voltooid, dus u moet er zeker van 
zijn dat alle partners in staat zijn om de verwachte resultaten binnen de beschikbare 
tijd op te leveren.  

 

Vraag Welke soort competitie is er voor de financiering? Als er veel projecten over hetzelfde 
onderwerp worden ingediend, wie krijgt dan de financiering?  

Antwoord Een totaalbudget van US$ 270.000 is gereserveerd voor alle ground-truth-projecten. 
Een intern plan geeft aan welke bedragen zullen worden toegewezen aan de 
verschillende categorieën van indieners. Als we echter geen relevant voorstel zouden 
ontvangen van één van deze doelgroepen, zijn wij toch van plan om het volledig 
totaalbudget te besteden. In dat geval zou het bedrag naar een andere categorie van 
indieners gaan. Dat soort competitie bestaat, maar alle projecten zullen op dezelfde 
manier worden beoordeeld.  

 

 

Vraag Als ons project meer dan US$ 80,000 zou kosten, kunnen we medefinanciering zoeken 
of het project in fasen verdelen? 

https://www.surinameredd.org/en/about-us/vacancies/
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Antwoord Ja, deze Call for Proposals maakt het mogelijk om een project dat al in uitvoering is te 
co-financieren uit REDD+ middelen. Als u een nieuw project formuleert dat het 
maximumbedrag voor de Call for Proposals overschrijdt, kunt u ook elders naar co-
financiering zoeken.  

 

Vraag Kunnen verschillende projectvoorstellen aan elkaar worden gekoppeld als er meer 
dan US$ 80,000 nodig is voor wat we willen bereiken? Als we bijvoorbeeld willen 
werken aan de exploitatie van bosbijproducten (NTFP), en een projectvoorstel willen 
maken gericht op menselijke vaardigheden en bewustzijn, een andere op het 
verkrijgen van apparatuur en een derde gericht op het creëren van een markt voor de 
producten?  

Antwoord Ja, dat is mogelijk, zolang u bereid bent om samen te werken met alle partners. Houd 
er rekening mee de beperking dat elke organisatie/instantie volgens de richtlijnen 
maximaal een projectvoorstel op hun naam mag indienen. U bent echter vrij om met 
verschillende projecten samen te werken en kunt activiteiten uitvoeren binnen 
projecten die door anderen zijn ingediend.  

 

Vraag Hoeveel van de maximale US$ 80,000 kan worden besteed aan apparatuur? Is er daar 
een beperking voor? Kunnen alle REDD+ fondsen worden gebruikt voor apparatuur 
als er sprake is van andere medefinanciering?  

Antwoord Er is momenteel geen vaste beperking op dit gebied, maar het kopen van apparatuur 
alleen is geen project. Als een instantie al werkt aan capaciteitsversterking op een 
ander niveau, moet het in het voorstel duidelijk worden uitgelegd hoe dit kan worden 
gezien als medefinanciering en wat de toegevoegde waarde van alle apparatuur zou 
zijn. Het moet een samenhangend geheel zijn.   

 

Vraag Hoelang duurt het voordat we weten als onze projectvoorstellen zijn goedgekeurd?  

Antwoord De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 31 juli 2019. Daarna zullen 
twee commissies verantwordelijk zijn voor de evaluatie van de voorstellen en voor de 
beslissing om projecten al dan niet te financieren. Op technisch niveau is er een 
Evaluatiecommissie, die vier weken nodig heeft om alle projectvoorstellen door te 
nemen en een advies voor te bereiden. Daarna gaat alles naar de Beslissingsraad 
(Decision Board), die twee weken de tijd heeft om het advies door te nemen en te 
beslissen welke projecten voor financiering in aanmerking komen. Dit betekent dat 
het in totaal zes weken zal duren vanaf 31 juli, dus medio-september wordt het 
bekend gemaakt welke projecten zullen worden gefinancierd. Daarna zijn twee weken 
gereserveerd voor voorbereidingen, zoals het opstellen en ondertekenen van 
contracten enz. De datum om van start te gaan met de uitvoering van de ground-
truth-projecten is gepland voor 1 oktober 2019.  

 

Vraag Hoewel deze Call for Proposals gericht is op bewustwording en capaciteitsopbouw, 
moeten we nu al aangeven wat het uiteindelijke doel van het initiatief is, als we van 
plan zijn om door te gaan met het project in de REDD+ implementatiefase?  
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Antwoord Het zou goed zijn om duurzaamheid en richting op die manier aan te geven, zelfs als 
dat nu niet verplicht is. Houd er rekening mee dat het kortetermijndoel van de REDD+ 
voorbereidingsfase een beetje anders is dan het algemene doel van REDD+ in de 
volgende fasen. REDD+ is verbonden met het UNFCCC en het doel op lange termijn is 
het verminderen van de CO2-uitstoot. Als u uw project gaat koppelen aan de volgende 
fase van REDD+, moet dat het doel zijn. Voor deze Call for Proposals is 
capaciteitsopbouw echter een van de hoofddoelstellingen.  

 

Vraag Ik denk aan activiteiten en verschillende doelstellingen. Economische ontwikkeling is 
erg belangrijk, maar dat geldt ook voor capaciteitsopbouw en ook voor samenwerking 
en partnerschappen. Kan er een combinatie zijn van verschillende doelen?  

Antwoord Ja, absoluut.  

 

Vraag Acht maanden is een zeer korte periode voor het opbouwen van duurzame projecten 
met resultaten op lange termijn. Kan het niet worden verlengd?  

Antwoord Dat begrijpen we volledig, maar het REDD+ project zelf eindigt op 30 juni 2020, dus 
we hebben nu niet de bevoegdheid om projecten met een langere looptijd te 
ondersteunen. Als het project langer moet duren, kan het worden overwogen om te 
zoeken naar medefinanciering waarmee het project na 31 mei 2020 kan doorgaan.   

 

Vraag De “REDD+ Project Proposal Template” vermeldt dat de categorieën ’miscellaneous’ 
en ’project coordination’ een maximaal percentage van het totale budget niet mogen 
overschrijden. Wat valt precies onder die categorieën, en wat is daar niet 
opgenomen?  

Antwoord ‘Miscellaneous’ (Diversen of onvoorzien) is voornamelijk wat u betaalt voor zaken als 
telefoonkosten, kantoorhuur en andere heffingen, dus het is een beetje vergelijkbaar 
met de administratieve kosten van het project. Projectcoordinatie gaat vooral over de 
mensen die het project beheren, met andere woorden de menselijke capaciteit die 
nodig is om het project uit te voeren. Als u een project manager hebt voor een aantal 
uren, een financieel persoon voor een aantal uren en een communicatiemedewerker 
voor een aantal uren, moet dit hier worden vermeld. Het kan een team zijn om het 
project uit te voeren of een persoon die alles doet. Reiskosten van uw huis naar het 
kantoor kunt u hier opnemen, omdat dit gekoppeld is aan de personeelskosten. Maar 
als u bijvoorbeeld naar het buitenland moet om een projectactiviteit uit te voeren, 
kunt u dat apart in uw voorstel opnemen en niet als kosten voor projectcoordinatie.  

 

Vraag Ontvangt de aanvrager het totale bedrag van de projectfinanciering in één keer?  

Antwoord Nee. Het “REDD+ Project Proposal Template” bevat een betalingsschema (deel 6) 
waarin moet worden aangegeven hoe de betaling zal zijn bij het behalen van specifiek 
aangegeven deliverables. Deze table kan worden aangepast door de Decision Board 
en zal uiteindelijk worden opgenomen in het contract. In het contract wordt 
aangegeven hoe de betaling zal plaatsvinden, bijvoorbeeld in drie tranches of 
termijnen. Het aantal tranches is afhankelijk van het project. Elke betalingsaanvraag 

https://www.surinameredd.org/en/about-us/vacancies/
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zal worden gekoppeld aan een deliverable met onderliggende documentatie. Voor 
elke overmaking moet dit verifieerbaar zijn voor de delivery partner UNDP.   

 

Vraag Een van de criteria is dat de organisatie capaciteit moet tonen om fondsen te 
beheren. Is het voldoende om ons meest recente financiële rapportage te sturen, of 
wat voor documentatie heeft u nodig? 

Antwoord Ja, we willen graag de meest recente financiële rapportage ontvangen.   

 

Vraag Wat moet er gebeuren als een community-based organisatie (CBO) nog niet in staat is 
om een project zelf volledig uit te voeren, maar dat zou kunnen doen onder 
begeleiding van een grotere NGO? Wie moet het projectvoorstel dan indienen?  

Antwoord Het is mogelijk voor verschillende actoren om gezamenlijke voorstellen in te dienen 
en samen te werken aan ground-truth-projecten. In dit geval zou het een goede kans 
zijn voor de CBO en NGO om samen een projectvoorstel voor te bereiden, waarbij elk 
van hen bijdraagt aan het deel waar zij het sterkst in zijn. Als ze allebei voldoen aan 
de criteria die zijn opgesteld voor project-indieners, maakt het voor ons niet uit wie 
het voorstel formeel indient. Als slechts één van deze partners voldoet aan alle 
criteria, adviseren we die partner om de indiener te zijn. Het is aan te bevelen dat er 
dan gedurende het heel project begeleiding wordt geboden aan de partner zodat zij 
capaciteit kunnen opbouwen om projecten zelfstandig te beheren in de toekomst. 
Dergelijke plannen voor capaciteitsversterking kunnen worden opgenomen in het 
projectvoorstel om het sterker te maken. Het versterken van één of meerdere CBO’s 
zou echter ook een project op zichzelf kunnen zijn, zodat zij de ondersteuning krijgen 
om beter voorbereid op de REDD+ implementatiefase te zijn. Het is belangrijk dat het 
projectvoorstel wordt ingediend door een organisatie die aan alle voorwaarden 
voldoet, maar het doel kan zijn om anderen voor te bereiden op de volgende fase.  

 

Vraag Het is belangrijk dat CBO’s zelf de leiding kunnen hebben van projecten en 
voorstellen, omdat er niet altijd een andere organisatie is die ze vertrouwen om 
samen mee te werken. Hoe kunt u hen steunen om dit mogelijk te maken, zelfs als zij 
nog geen financiële rapportage hebben?  

Antwoord Wij zijn er volledig mee eens dat CBO’s capaciteitsversterking nodig hebben. In een 
ideale situatie is het mogelijk voor CBO’s om projectvoorstellen zelf te schrijven, in te 
dienen en uit te voeren. Als een CBO in staat is om voor 31 mei 2020 een project uit 
te voeren, zouden we deze CBO zeker aanraden om zelf een projectvoorstel in te 
dienen. Als een CBO een project wil uitvoeren maar om wat voor reden dan ook nog 
niet volledig in staat is om alles zelfstandig te doen, raden we aan om samen te 
werken met andere organisaties die de CBO op langere termijn kunnnen versterken.  

 

Vraag CBO’s zijn mogelijk betrokken geweest bij het uitvoeren van grotere projecten en 
kunnen aantonen dat resultaten zijn behaald, ook al hebben ze vaak onvoldoende 
financiële administratie. Kan er een andere acceptabele manier zijn om aan te tonen 
dat zij in staat zijn om fondsen te beheren en projecten uit te voeren? Kunnen zij de 
voornamelijke indiener zijn, maar samenwerken met een overkopelende organisatie 
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voor het financieel deel? In dat geval, hoeveel CBO’s mag elke overkoepelende 
organisatie ondersteunen?  

Antwoord Als het gaat om het indienen van een projectvoorstel, wordt de regel van één project 
per indiener toegepast. Overkoepelende organisaties kunnen zeker meerdere CBO’s 
helpen als de CBO zelf of iemand anders het voorstel indient. Dan moet u een 
constructie bekijken waarin het voorstel aangeeft dat de financiële administratie van 
de CBO niet sterk genoeg is, dat iemand anders dit keer met dat deel zal helpen, maar 
dat er capaciteitsopbouw zal plaatsvinden zodat de CBO kan leren om het 
onafhankelijk te doen de volgende keer. De indiener van het project moet echter 
voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de criteria voor de Call for Proposals.  

 


