Factsheet PSI
Private Sector Investeringsprogramma
Doelstelling
PSI is een voortzetting van PSOM (Programma Samenwerking Opkomende Markten) en richt zich op investeringen die innovatief
zijn en leiden tot een substantiële economische en maatschappelijke impact in een aantal vastgestelde opkomende markten.
Het PSI Programma kent twee deelprogramma’s: PSI Regulier en PSI Plus. De deelprogramma’s zijn gericht op verschillende
groepen landen.
Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:
 Er moet een intentie zijn tot langdurige samenwerking met een lokale partij;
 Projecten moeten vernieuwend zijn voor het ontvangende land;
 Het moet gaan om de introductie van een commercieel bewezen technologie;
 Pilot projecten moeten kunnen leiden tot vervolginvesteringen;
 Projecten moeten een positieve invloed hebben op de lokale economie en het lokale kennisniveau;
 Voldaan moet worden aan de eisen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
 De projectduur is maximaal 2,5 jaar en voor seizoensafhankelijke 3 jaar;
 Er moet een aantoonbare markt zijn voor de producten of diensten die het project voorbrengt;
 De voorkeur gaat uit naar MKB ondernemingen.
Doelgroep
Nederlandse (of buitenlandse) ondernemingen in samenwerking met een lokale onderneming in één van de
ontwikkelingslanden waarvoor PSI Regulier* en PSI Plus** is opengesteld.
Beschikbaar budget en bijdrage per aanvrager
Het projectbudget bedraagt maximaal €1,5 miljoen. Aan de goedgekeurde projecten wordt 50% (voor PSI Plus geldt 60%) van de
investering toegekend in de vorm van subsidie. U kunt per aanvraag dus maximaal €750.000 subsidie (PSI Plus €900.000)
ontvangen.
Deadline
Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend. De eerstvolgende tender sluit op 26 augustus 2013.
Subsidiabele kosten
 Kosten van duurzame kapitaalgoederen (hardware) die ingezet worden in het productieproces, met uitzondering van
bestaande gebouwen en land;
 Kosten voor technische assistentie, zoals projectmanagement, training, advieskosten, certificering.
*PSI Regulier:
Albanië, Algerije, Angola, Armenië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Colombia,
Djibouti, Egypte, Ethiopië, Filippijnen, Gambia, Georgië, Ghana, Indonesië, Jordanië, Kaapverdië, Kenia, Kosovo, Laos,
Macedonië, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Peru, Rwanda,
Senegal, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tanzania, Thailand, Tunesië, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.
**PSI Plus:
Afghanistan, Democratische Republiek Congo, Guatemala, Irak, Jemen, Pakistan, de Palestijnse Gebieden, Sierra Leone en ZuidSudan.
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