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Publicatie-nr. 5ORIO1001

ORIO financiert publieke werken en 
voorzieningen in ontwikkelingslanden

Infrastructuur voor 
Ontwikkeling

ORIO ondersteunt het gehele traject van ontwikkeling, 
implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur 
in ontwikkelingslanden.



Betrouwbare infrastructuur is van vitaal 
belang voor ontwikkelingslanden om hun 
private sector te ontwikkelen en de 
levensstandaard van hun burgers te 
verbeteren. ORIO, een schenkingsfaciliteit 
gefinancierd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, draagt bij aan de 
ontwikkeling, implementatie (bouw en/of 
renovatie) en exploitatie van publieke 
infrastructuurprojecten in 
ontwikkelingslanden.

ORIO staat voor Ontwikkelingsrelevante
Infrastructuurontwikkeling. De behoefte 
van de overheid van het desbetreffende land 
is belangrijk. De aanvraag wordt daarom 
door die centrale overheid ingediend. Het 
initiatief kan echter wel van een private 
onderneming uitgaan.

Selectie gebeurt op basis van volgorde van 
binnenkomst. Agentschap NL, namens het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
beoordeelt de aanvragen op project- 
relevantie en projectlogica en de impact  
op mensen en bedrijven die gebruik gaan 
maken van de voorgestelde infrastructuur. 
Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid,  
de duurzaamheid (waaronder sociale en 
milieueffecten), de relevantie voor de 
eindgebruikers en de kostenefficiëntie.

De omvang van het projectbudget mag 
maximaal 60 miljoen Euro en moet 
minimaal 2 miljoen Euro zijn. ORIO schenkt 
een deel van de projectkosten en het 
resterende deel wordt door de ontvangende 
overheid gefinancierd. De hoogte van de 
schenking verschilt per land en per fase van 
het project.

ORIO betreft een faciliteit voor ongebon-
den hulp. De inkoop van goederen, werken 
en diensten voor het project dient op 
transparante en efficiënte wijze te geschie-
den volgens de nationale regelgeving van de 
Aanvrager, met in achtneming van de OECD 
Good Procurement Practices for Official 
Development Assistance. Van de uitvoerders 
wordt vereist dat zij de MVO richtlijnen 
naleven (zie www.orio.nl voor een overzicht 
van de van toepassing zijnde MVO 
richtlijnen).

Overheden bestrijden in samenwerking met bedrijven de 
armoede in ontwikkelingslanden door de realisatie van 
publieke infrastructuur.

ORIO draagt bij aan projecten op het gebied 
van drinkwater, irrigatie, afvalwater, milieu, 
energie, transport, civiele werken, gezond-
heidszorg, enz.

Met ORIO krijgen grote groepen mensen 
betere toegang tot basisvoorzieningen.
ORIO ondersteunt het gehele traject
van infrastructuurontwikkeling en draagt  
bij aan de ontwikkeling, implementatie en 
exploitatie van publieke infrastructuur- 
projecten in ontwikkelingslanden.

ORIO staat voor Ontwikkelingsrelevante 
Infrastructuurontwikkeling. Aanvragen 
worden door Agentschap NL onder andere 
getoetst op haalbaarheid, duurzaamheid, 
relevantie voor de eindgebruikers en op hun 
bijdrage aan private sector ontwikkeling en 
human development.

Of het nu een nieuwe weg is om het isolement 
van een dorp te doorbreken, de aansluiting van 
alle inwoners van een regio op betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening of drinkwater, of de 
strijd tegen overstromingen: bij de ontwikke-
ling van hun infrastructuur kunnen overheden 
in ontwikkelingslanden een beroep op de 
ORIO-faciliteit doen. Met de schenkingsbijdra-
ge van deze faciliteit kunnen lokale overheden 
in samenwerking met het bedrijfsleven 
publieke werken en voorzieningen realiseren 
op het gebied van drinkwater, irrigatie, 
afvalwater, milieu, energie, transport, civiele 
werken, gezondheidszorg, enz.

Duurzame economische groei is een belang-
rijke voorwaarde om armoede te verminderen 
en de levensstandaard van mensen in ontwikke-
lings-landen te verhogen. 

Een aanjager van duurzame economische groei  
is de private sector. Toegankelijke en goed 

functionerende infrastructuur draagt bij aan de 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de 
private sector. Het leidt bijvoorbeeld tot hogere 
oogstopbrengsten door gebruik van irrigatie en 
tot meer exportmogelijkheden door verbeterde 
havens of betere wegen.

Daarnaast draagt toegankelijke, goed functio-
nerende, infrastructuur direct bij aan het 
verbeteren van de levenstandaard van mensen 
(Human Development). Toegang tot bijvoorbeeld 
gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater of 
energie geeft mensen een betere uitgangsposi-
tie om zich te onttrekken aan de armoede.

ORIO stimuleert de betrokkenheid van het 
(internationale) bedrijfsleven bij het ontwikke-
len en realiseren van projecten op het gebied 
van publieke infrastructuur, om daarmee de 
kennis, kunde en ontwikkelkracht van de 
private sector te benutten.

Voor meer informatie gaat u naar:
www.orio.nl


