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Raadpleeg dan de prospectus en

annexen die te vinden zijn op

onze website

www.beyondchocolate.be

OF

contacteer Marloes Humbeeck

via humbeeck@idhtrade.org

Tijdlijn

Meer informatie 

Concept note fase

Full proposal fase

contractering en
implementatie 

20 september 2020
Deadline indienen concept
notes 

5 oktober 2020
Deadline feedback naar
aanvragers

31 oktober 2020
Deadline indienen full project
proposal 

15 november 
Goedkeuring door de Poject
Review Committee 

Eind november
Finale goedkeuring foor de IDH
Investment Committee 



Op 5 december 2019 lanceerde het Beyond

Chocolate Partnerschap een eerste call for

proposals. 2 miljoen euro financiering werd

hiervoor vrijgemaakt door de Directie-Generaal

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire

Hulp (DGD). 7 projecten, in het totaal goed

voor  1.441.428 euro, werden geselecteerd.

Deze 2020 call wordt gelanceeerd met de

overige 558.572 euro. Met dit geld verwacht

IDH ongeveer 3 projecten te kunnen

goedkeuren. 

Partners die al hebben ingediend voor één van

de 7 goedgekeurde projecten kunnen enkel

opnieuw indienen of deel uitmaken van een

project team indien hun project een volledig

nieuwe benadering heeft en niet zomaar een

uitbreiding is van het bestaande project. 

Visie en doel van de
2020 Call 

Vereisten 

Geographische focus 

We zijn op zoek naar projecten in Côte
d'Ivoire en Ghana. Andere landen die
belangrijk zijn voor de Belgische sector en
landen van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking kunnen ook overwogen
worden als ze duidelijk bijdragen aan de
doelstellingen van Beyond Chocolate. 

Thematische focus 

De projecten moeten focussen op het
bereiken van een leefbaar inkomen.  

Financiële vereisten

Het minimum bedrag aan medefinanciering
is EUR 100,000 en het maximum bedrag  is
EUR 250,000. Het maximum percentage van
medefinanciering mag niet meer zijn dan
33%; het overige moet betaald worden door
de project partners met een minimum van
67% financiering door de privé sector. 

Het doel van deze Call for Proposals is om te

werken met partners van Beyond Chocolate

aan projecten die de doeltreffendheid van

duurzaamheidsinitiatieven in de Belgische

chocolade sector zullen verbeteren, innoveren,

opschalen of versnellen en zo zullen bijdragen

aan het bereiken van de algemene en

individuele ambities van het Beyond Chocolate

partnerschap. De medegefinancierde projecten

moeten allemaal bijdragen aan het dichten van

de kloof naar een leefbaar inkomen. 

De projectactiviteiten moeten financieel

duurzaam zijn, ook nadat de cofinanciering

gestopt is. 

Het IDH programma management wil

ondertekenaars van het partnerschap

aanmoedigen samen te werken aan een project

voorstel. Wij geloven dat, als partners hun

krachten combineren, we nog een grotere

invloed kunnen  hebben op de levenskwaliteit

van cacao boeren. 

Traceerbaarheid
De projecten moeten een duidelijke link
hebben met de Belgische markt. 

Geschiktheid kandidaten 

De hoofdkandidaten voor co-financiering
moeten ondertekenaars zijn van Beyond
Chocolate.


