Begrippenlijst PSI Regulier en Plus
Aanvraag

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van alle
verplichte bijlagen, op basis waarvan Agentschap NL tot
subsidieverlening besluit.

Aanvrager

Onderneming die de aanvraag voor PSI Regulier-subsidie doet, dan
wel de onderneming of 'corporate foundation' die de aanvraag voor
PSI Plus-subsidie doet. Deze organisatie is te allen tijde het eerste
aanspreekpunt voor NL EVD Internationaal met betrekking tot het
project en het projectvoorstel.

Additionaliteit

De mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp
van een subsidie kan worden uitgevoerd. Als een project kan worden
gefinancierd met eigen geld, een commerciële lening of middels een
ander overheidsinstrument dan is de subsidie niet additioneel, maar
een substitutie van andere middelen. Alleen "als niet redelijkerwijs
gevergd kan worden dat de activiteiten uit eigen middelen of
anderszins bekostigd worden" (artikel 14 Subsidiebesluit Ministerie
van Buitenlandse Zaken) kan subsidie worden verstrekt. Aanvragers
en belangstellenden kunnen door PSI worden gevraagd om hun
voorstel voor te leggen aan het FMO voor financiering met behulp
van FOM-OS.

Agentschap NL
NL EVD Internationaal

Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en
uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van
overheidsbeleid. NL EVD Internationaal is de divisie voor
internationaal ondernemen en samenwerken. NL EVD Internationaal
is belast met het uitvoeren van PSI. Meer informatie is te vinden op
www.agentschapnl.nl/psi.

Arabische regio

Landen binnen het PSI-programma die gelegen zijn in het MiddenOosten en Noord-Afrika. Voor deze landen is een eigen budget
beschikbaar. De landen hebben een eigen ranking en een aantal
eigen rankingscriteria. PSI-landen binnen de Arabische regio zijn:
Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Marokko, de Palestijnse
gebieden en Tunesië.

Corporate foundation

Officieel geregistreerde stichting die verbonden is aan een
onderneming.
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Derde partner(s)

Onderneming, stichting of andere organisatie die naast de aanvrager
en de lokale partner een belangrijke rol speelt in de uitvoering van
het project en daaraan financieel bijdraagt.

Due diligence (gerelateerd
aan MVO risico's)

De OESO definieert due diligence als het proces waardoor bedrijven
aan kunnen geven hoe zij hun huidige en potentiële negatieve
effecten kunnen identificeren, voorkomen of mitigeren en
rekenschap daarover afleggen als een integraal onderdeel van de
bedrijfsbesluitvormings- en risicomanagementsystemen. Het gaat
dus om een continue doorlopend proces van risico-analyse, het
nemen van de juiste maatregelen, het monitoren van de uitvoering
daarvan en het communiceren erover aan de stakeholders van het
bedrijf.

Dwangarbeid

De ILO definieert dwangarbeid als werk dat van iemand
afgedwongen wordt onder bedreiging of straf en waar iemand zich
niet vrijwillig voor heeft aangeboden. Onder dwangarbeid valt ook
gedwongen overwerk of overwerk dat nodig is om het minimumloon
te bereiken. Een werknemer moet zich vrij voelen om overwerk te
weigeren. Andere vormen van dwangarbeid zijn schuldarbeid,
looninhouding, borgsommen en in beslagname van
identiteitspapieren.

Eerste wezenlijke
toeleverancier

De directe toeleverancier van de belangrijkste grondstoffen of
halffabricaten benodigd voor het productieproces van het door het
project te starten lange termijn samenwerkingsverband (vaak een
joint venture).

Eigen bijdrage

Het deel van het totale projectbudget dat door de partners zelf zal
worden gefinancierd (onder PSI Regulier 50% van het projectbudget;
onder PSI Plus 40% van het projectbudget).

FMO Uitsluitingslijst

Om duidelijkheid te geven aan het bedrijfsleven heeft het Ministerie
van Buitenlandse Zaken bepaald dat alle private
sectorontwikkelingsprogramma's met dezelfde MVO-gerelateerde
uitsluitingslijst zullen gaan werken. Deze FMO lijst betreft een lijst
van alle activiteiten die uitgesloten zijn van overheidsfinanciering. De
meest recente versie kan gevonden worden op:
http://www.fmo.nl/exclusion-list.
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Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden afzonderlijk opgenomen: het
geplaatste kapitaal, de agio, de herwaarderingsreserves, andere
wettelijke reserves onderscheiden naar hun aard, statutaire
reserves, overige reserves en niet verdeelde winsten, met
afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het
boekjaar, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is
verwerkt. (Artikel 2:373 BW, 1e lid).

Hardware (HW)

Kapitaalgoederen die worden ingezet in het productieproces, zoals
machines, gebouwen en installaties (eventuele computersoftware
valt hier ook onder). Goederen die slechts één productiecyclus mee
gaan of in één jaar worden afgeschreven, worden niet aangemerkt
als investeringen in hardware, maar als operationele kosten.

Impact

De invloed die een project heeft op stakeholders van het project. De
invloed kan een economisch, sociaal of milieutechnisch karakter
hebben, bijvoorbeeld: inkomensverbetering, het creëren van
werkgelegenheid, kennisoverdracht, bijdrage aan de ontwikkeling
van de keten, de sector of de maatschappij.
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Kinderarbeid

De definitie van kinderarbeid is vastgelegd in internationale
verdragen opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
Het gaat om kinderen die werk doen dat mentaal, fysiek, sociaal of
moreel schadelijk of gevaarlijk is en dat de normale schoolgang in de
weg staat. De verdragen gaan over de minimumleeftijd van
werkende kinderen (ILO Conventie 138) en de ergste vormen van
kinderarbeid (ILO Conventie 182). ILO Conventie 138 verbiedt dat
kinderen jonger dan 15 jaar en kinderen met leerplicht werken.
Vakantiebaantjes en klusjes thuis na school mogen wel. Voor minder
ontwikkelde landen geldt soms 14 jaar als ondergrens. ILO
Conventie 182 verbiedt dat kinderen jonger dan 18 jaar worden
ingezet voor ongezond, onveilig en immoreel werk.
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Leefbaar loon

OESO heeft de betaling van leefbaar loon opgenomen in zijn meest
recente richtlijnen. Een leefbaar loon is een loon, dat voldoende is
om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemer en zijn
gezin. Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld voedsel, kleding, huisvesting,
en andere kosten, voor onder meer school en medische hulp.
Daaraan wordt vaak nog wat extra's toegevoegd voor onvoorziene
uitgaven (Berenschot in opdracht van Ministerie van Buitenlandse
Zaken).
Een methode om het leefbaar loon in een bepaalde regio te bepalen,
kan gevonden in de volgende brochure: www.berenschot.nl/marktensectoren/markten-sectoren/leefbaar-loon.

Lokale partner

Onderneming (of in het geval van PSI Plus eventueel een natuurlijk
persoon) in het PSI-land die samen met de aanvrager en een
eventuele derde partner het project zal implementeren.

Marktverstoring

Een interventie van een bestuurlijk orgaan waardoor prijsvorming
van producten of diensten beïnvloed wordt. Als een subsidie wordt
toegekend aan een project dat zich richt op activiteiten die op de
lokale markt al op commerciële basis worden uitgevoerd, leidt deze
subsidie tot marktverstoring. PSI-subsidie wordt daarom alleen
toegekend aan projecten die zich onderscheiden door een – voor de
locale markt – nieuw eindproduct, nieuwe productiemethode of
nieuwe technologie. Daarnaast moet de aanvrager aantonen dat het
risico van het project dusdanig is dat banken geen commerciële
financiering willen verlenen. Als er sprake is van een situatie waar
een commerciële bank bereid is een project te financieren dan is er
in termen van de subsidieverlener geen sprake van additionaliteit.

MIGA SIP

Het Multilateraal Investeringsgarantie Agentschap is onderdeel van
de Wereldbank. MIGA SIP (Small Investment Projects) biedt een
verzekering voor fysieke schade als gevolg van (burger)oorlog,
onteigening en beperkingen in de uitvoer van valuta. NL EVD
Internationaal kan ondersteuning geven in de aanvraagprocedure
voor deze verzekering die tot 90% dekt van zgn. 'equity
investments' (inclusief de PSI Plus-subsidie) en 95% van zgn. 'debt
investments'. Investeringen van de lokale partner komen niet in
aanmerking. Zie ook www.miga.org/sip.

MKB

Midden- en kleinbedrijf. Hieronder vallen ondernemingen met minder
dan 250 werknemers én een omzet van minder dan € 50.000.000; óf
ondernemingen met minder dan 250 werknemers én minder dan
€ 43.000.000 balanstotaal.
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Onderneming

Een organisatie van arbeid en kapitaal met winstoogmerk die
deelneemt aan het economische verkeer, niet zijnde een stichting,
vereniging, of NGO.

Partners

De organisaties die samen het project gaan implementeren. Deze
groep bestaat uit de aanvrager, de lokale partner en, eventueel,
derde partner(s).

Project

Het geheel van activiteiten waarvoor een PSI-aanvraag is ingediend.
Het project bestaat uit investeringen in hardware en technische
assistentie en is beschreven in het aanvraagformulier en het
bijbehorende projectvoorstel.

Projectbudget

Financieel overzicht van het geheel aan investeringen dat benodigd
is voor de uitvoering van het project waarvoor de PSI-subsidie wordt
aangevraagd.

Projectvoorstel

Bijlage bij het aanvraagformulier waarin het project wordt
beschreven volgens een vast verplicht model.

Risicoanalyse volgens OESO
Richtlijnen

De in 2011 aangepaste OESO Richtlijnen schrijven voor dat in het
kader van due diligence de bedrijven een analyse moeten uitvoeren
van het risico dat bedrijven in hun toeleveringsketen zich niet aan de
specifieke bepalingen van de OESO Richtlijnen houden. MVO
Nederland heeft een tool ontwikkeld om volgens OESO Richtlijnen de
toeleveringsketens door te kunnen lichten. De link naar deze tool is
tot 17 januari 2013 te verkrijgen via:
mvorisicochecker@mvonederland.nl en daarna is de tool te gebruiken via
de website van www.mvonederland.nl. Deze tool geeft een
inventarisatie van de algemene risico's die men in een land en
specifieke sector zal kunnen aantreffen. Het is de bedoeling om op
basis van deze algemene informatie als bedrijf gerichte vragen te
gaan stellen aan de beoogde toeleveranciers om zodoende de
werkelijke situatie in te kunnen schatten.

Stakeholder

Een persoon, groep, organisatie of systeem waarop een project
invloed uitoefent of dat zelf invloed uitoefent op een PSI project.
Bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders, leveranciers, klanten,
consumenten, kennisinstellingen, brancheverenigingen en de
maatschappij.

Technische assistentie (TA)

TA omvat activiteiten als projectmanagement, training, certificering,
juridisch en bouwkundig advies e.d. Dit is het deel van het
projectbudget dat niet wordt besteed aan hardware.
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Toeleveringsketen

Voor PSI betreft het de toeleveringsketen van het te financieren
project. Het gaat om de toeleveringsketens van de meest
elementaire grondstoffen en halffabricaten benodigd voor de
fabricage van het eindproduct van het project. Het is de bedoeling zo
veel schakels terug te gaan in de keten tot dat de oorspronkelijke
leveranciers van de verschillende grondstoffen in beeld gebracht
kunnen worden.
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