
Hoe werkt de internationale 
ORIO-faciliteit? 

ORIO staat voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuuront-
wikkeling. Overheden in ontwikkelingslanden pakken 
samen met bedrijven grote infrastructuurprojecten aan. 

Wat houdt ORIO in?  ORIO wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en ondersteunt overheden in 
ontwikkelingslanden bij het aanleggen van belangrijke infra-
structuur in samenwerking met het internationale bedrijfsleven. 
Het ontbreekt ontwikkelingslanden, behalve aan middelen, vaak 
ook aan voldoende ervaring om grootschalige projecten aan te 
pakken op het gebied van bijvoorbeeld drinkwater, irrigatie, 
afvalwater, milieu, transport, energie, civiele werken, gezond-
heidszorg of onderwijs. ORIO dekt een deel van de financiering 
en stelt de lokale overheid daarmee in staat de benodigde 
goederen, kennis en kunde in te kopen.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor 
schenking? Aanvragen kunnen worden ingediend zodra de 
aanvraagronde geopend is. Agentschap NL beoordeelt de 
ingediende aanvragen op volgorde van binnenkomst. De 
aanvragen worden beoordeeld aan de hand van formele criteria 
en vereisten. Aanvragen voor een ORIO-bijdrage worden onder 
meer beoordeeld op haalbaarheid, duurzaamheid, relevantie 
voor de eindgebruikers en op hun bijdrage aan private sector 

ontwikkeling en human development. Om de duurzaamheid van 
de infrastructurele voorziening te versterken, zal overdracht van 
kennis en kunde en training veelal onderdeel uitmaken van het 
project. De samenwerking tussen overheid en bedrijf heeft 
bovendien een meerjarig karakter. De overheid dient een 
aanvraag in, waarbij de aanvraag op initiatief van een bedrijf tot 
stand kan zijn gekomen.

Voor welke landen geldt ORIO? Op de achterzijde van deze 
kaart vindt u een lijst met alle landen die binnen de ORIO-
faciliteit vallen en de schenkingspercentages per land. Om een 
hoge concentratie van toewijzingen aan één land te voorkomen, 
is een landenplafond ingesteld: het totaal van de schenkingsbe-
dragen dat door ORIO aan één land kan worden toegewezen is 
beperkt tot 25% van het jaarlijks beschikbare ORIO 
toewijzingsbudget.  

Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie over ORIO op 
www.orio.nl
Daar vindt u ook de aanvraagdocumenten.
Of bel met het ORIO-secretariaat op
+31 (0)88 6028104 of mail naar
orio@info.agentschapnl.nl.



De volgende landen kunnen in 2013 een voorstel indienen bij ORIO:

ORIO is opgericht in 2009 als opvolger van het ORET-programma. 
Van 2009 tot en met 2012 zijn er één of twee aanvraagrondes per 
jaar geweest. Van de 179 projectaanvragen die inhoudelijk zijn 
beoordeeld, zijn 66 projecten geselecteerd. Het totale project-
budget van deze geselecteerde aanvragen lag rond de 2,1 miljard 
euro en de aangevraagde schenking op 740 miljoen euro. De 
populairste sector is de watersector, gevolgd door gezondheids- 
zorg en vervolgens transportprojecten. 

  

De periode van het indienen van een aanvraag tot bouw van de 
infrastructuur duurt gemiddeld drie jaar. Er zijn momenteel 64 
lopende projecten; twee projecten zijn alsnog afgevallen na selectie. 
Van zestien geselecteerde projecten moeten de schenkingsovereen-
komsten voor de ontwikkelingsfase nog getekend worden door 
ORIO en de betreffende overheden. 40 Projecten zijn inmiddels 
begonnen aan de ontwikkelingsfase. Van zes projecten hebben de 
betreffende overheid en ORIO een schenkingsovereenkomst 
getekend voor de implementatiefase.   

Kijk op www.orio.nl voor de meest recente informatie.

100% van het budget voor de 
Ontwikkelingsfase en 50% van 
het budget voor de Implemen-
tatie- en Exploitatiefase wordt 
gefinancierd in: 
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100% van het budget voor de 
Ontwikkelingsfase en 80% van 
het budget voor de Implemen-
tatie- en Exploitatiefase wordt 
gefinancierd in:

Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Djibouti
Ethiopië 
Gambia
Jemen
Malawi

Maldiven
Mozambique
Niger
Rwanda 
Sao Tomé en
  Principe
Senegal
Tanzania
Uganda
Zambia

Bolivia  
Ghana 
Nicaragua

Albanië
Algerije
Armenië
Bosnië-
  Herzegovina
Colombia
Egypte
Filippijnen 
Georgië 
Guatemala
Indonesië
Kaapverdië

Kenia
Kosovo
Macedonië
Marokko 
Moldavië
Mongolië 
Peru
Sri Lanka
Suriname 
Thailand
Vietnam
Zuid-Afrika

Afghanistan
Burundi
Democratische
  Republiek 
  Congo 
Pakistan
Palestijnse
  Gebieden
Zuid-Soedan
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