
Fonds Duurzaam Water
Publiek Private Samenwerking voor waterveiligheid en 
waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert publiek  
private samenwerking in de watersector om bij te dragen 
aan waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelings-
landen. Concreet betekent dit dat gezamenlijke  
initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en  
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) of kennis- 
instellingen die gericht zijn op de volgende subthema’s  
voor subsidie uit FDW in aanmerking kunnen komen:
•    Verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie;
•    Efficiënt en duurzaam watergebruik, met name in de 
      landbouw;
•    Veilige delta’s en verbeterd stroomgebiedbeheer.

Daarmee wordt op langere termijn bijgedragen aan  
duurzame economische groei, zelfredzaamheid en  
armoede bestrijding.

Meerwaarde Privaat-Publieke Partnerschappen  Bij veel 
watergerelateerde problemen in ontwikkelingslanden is er 
sprake van gedeelde belangen. Een partnerschap  tussen 
overheid, bedrijfsleven en NGO’s of kennisinstellingen kan 
door bundeling van expertise  van grote waarde zijn bij het 
zoeken naar compromissen,  innovatieve oplossingen of het 
ontwikkelen van verdienmodellen. 

Subsidie om eigen financiële inzet aan te vullen  Het Fonds 
Duurzaam Water draagt maximaal 50% bij aan de financiering 
van een programma. Het is een aanvulling op de financiële 
bijdrage van het partnerschap. Op deze manier wil het fonds als 
hefboom dienen voor private financiering van ontwikkelings-
programma’s in de watersector. De subsidieaanvraag bedraagt 
minimaal EUR 500.000 en maximaal EUR 15 miljoen (exclusief 
de eigen bijdrage) over een maximale looptijd van 7 jaar.

Duurzaamheid  Er wordt van programma’s die deelnemen aan 
het Fonds Duurzaam Water verwacht dat ze duurzame oplossin-
gen bieden. Ook moeten de thema’s milieu, klimaat, gender en 
goed bestuur goed geïntegreerd worden in de plannen. Bij de 
beoordeling van voorstellen weegt dit zwaar mee en ook tijdens 
de uitvoering zal hierop getoetst worden.   

Voor wie? De aanvragende partnerschappen bestaan uit ten 
minste één publieke instelling en een bedrijf. Daarnaast is 
betrokkenheid van een NGO of kennisinstelling verplicht. Van 
alle deelnemende partijen is ten minste één partij afkomstig uit 
Nederland en één partij afkomstig uit het land waar de activiteit 
voor is opgezet. Eén partij zal namens de partnerschap subsidie 
aanvragen. Dit penvoerderschap staat open voor zowel 
Nederlandse als buitenlandse partijen.



Ethiopië*
Ghana*
Kaapverdië
Kenia*
Malawi
Mali*
Marokko
Mozambique*
Rwanda*
Senegal
Sudan (Zuid)*
Tanzania
Uganda*
Zambia

Zuid Afrika
 
Azië
Afghanistan*
Bangladesh*
Filippijnen
Indonesië*
Jemen*
Mongolië
Palestijnse Gebieden*
Pakistan
Sri Lanka 
Thailand
Vietnam
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Aanvraag en beoordeling  Aanvraagformulieren 
kunnen opgevraagd worden via: www.agentschapnl.nl/
FDW.  Indienen verloopt in twee rondes. In ronde 1 
wordt van het aanvragende partnerschap een beknopte 
conceptnotitie verwacht. Hierna volgt beoordeling 
door Agentschap NL, een onafhankelijke commissie  
en de ambassades. Bij een positieve uitkomst worden 
partnerschappen uitgenodigd om een uitgebreid 
voorstel te schrijven waarna de definitieve beoordeling 
plaatsvindt. Voorstellen die het beste voldoen aan de 
beoordelingscriteria komen als eerste voor subsidie  
in aanmerking. 

Agentschap NL  organiseert een informatiebijeenkomst 
om toelichting te geven op het fonds en de aanvraag 
procedure. Houd daarom deze site in de gaten: 

www.agentschapnl.nl/fondsduurzaamwater

Latijns-Amerika
Bolivia
Colombia
Guatemala
Nicaragua 
Peru
Suriname

Europa 
Albanië
Armenië
Bosnië

Georgië
Herzegovina
Kosovo
Macedonië
Moldavie

Afrika
Benin*
Burkina Faso
Burundi*
Congo Dem. Republiek
Egypte

Voorstellen gericht op de OS-partnerlanden hebben de voorkeur. 
Voorstellen voor deze landen zullen bij de beoordeling extra punten krijgen.

* partnerland

Landenlijst  Het Fonds Duurzaam Water staat open voor programma’s in de volgende landen:


