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Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector
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Algemeen
Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector
(FTBP) is in 1992 door de overheid opgezet ter
stimulering van de particuliere sector. Het fonds sloot
aan bij andere ontwikkelingsfondsen gericht op
bevordering van de productie. Het FTBP heeft
bijgedragen aan de groei van diverse bedrijven die
heden ten dage in onze samenleving nog steeds
bestaansrecht hebben.
Vanwege het
ontbreken van een Permanente
Commissie zijn de activiteiten vanaf 2008 beperkt
geweest tot de monitoring van het fonds. In de periode
1992 tot en met 2008 is door het FTBP aan ruim 100
bedrijven ondersteuning geboden.
Op 18 februari 2022 is er een Permanente Commissie
geïnstalleerd, waardoor de kredietverstrekking uit dit
fonds wederom ter hand kan worden genomen.

Toegang tot het fonds
Voor financiering uit het FTBP kunnen in
aanmerking komen bedrijven gericht op de productie
van goederen en commerciële diensten met
uitzondering van de handel.
Sectoren die onder andere zijn geïdentificeerd zijn:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Landbouw,
Veeteelt
Visserij
Bosbouw
Mijnbouw
Industrie
Bouw en Constructie
Transport
Toerisme

Het accent is op duurzaamheid en innovatie.
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Aanvraag categorieën
Via het Fonds kan financiering worden verkregen
voor een der navolgende categorieën:
A. Het (laten) uitvoeren van Feasibility studies,
Pilotstudies, Marketingstudies, Branche-en
(Sub) Sectorstudies;
B. Korte termijn trainingen/cursussen voor verdere
professionele bekwaming gerelateerd aan de
functie-uitoefening/bedrijfsactiviteiten;
C. Tijdelijk Management of Specialistische
bijstand.
Het plafond per categorie is in USD aangegeven.
Indien in SRD of Euro wordt geleend zal rekening
gehouden worden met de aankoopkoers/tussenkoers
van de CBvS. Er zal worden geleend in de valuta
eenheid waarin de aanvrager verdient.

Ad. A. Feasibility studies, Pilot studies, marketing
studies, Branche en (Sub) Sector-Studies
1. Feasibility studie:
Het doel van een feasibility studie (haalbaarheidsstudie)
is het verzamelen en structureren van alle relevante
informatie
die
nodig
is
om
tot
een
investeringsbeslissing te komen, met inbegrip van een
investeringsplan, financierings- en implementatieplan.
Deze studies kunnen gericht zijn op nieuwe
investeringen,
vervangingsen
uitbreidingsinvesteringen.

Aard van faciliteit

Maximaal te financieren
USD 25.000,-bedrag
Eigen Inbreng

Noot:
De terugbetaling is niet afhankelijk van het al of
niet vinden van een vervolginvestering.
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Voorwaardelijke lening *)

15%

Maximale Looptijd
( inclusief grace periode) 3 jaar
Grace periode
(rente en/of aflossing)

12 maanden
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*) Indien de studie als uitkomst aangeeft dat de
investering niet haalbaar is, kan de lening met
gegronde redenen voor maximaal 50% worden
kwijtgescholden.

2.

Branche-en (Sub) Sectorstudie:

Sectoronderzoek komt de gehele sector ten goede, met
het doel de bedrijfsvoering van individuele bedrijven
per sector te kunnen verbeteren en nieuwe
technologieën te kunnen ontwikkelen.

Marketingstudie:

Met een marketing studie wordt het succesvol
betreden of uitbreiden op een bepaalde markt
onderzocht.

5

3.

Aard van de faciliteit

Lening

Maximaal te financieren
bedrag

USD 25.000,--

Eigen inbreng

15%

Maximale looptijd
(inclusief grace periode)

3 jaar

Grace periode
(rente en /of aflossing)

12 maanden

Aard van de faciliteit

Schenking

Maximaal bedrag

USD 15.000,--

Eigen inbreng

10%

Overkoepelende
organisatie die indient

> 50% van de sector moet
aangesloten zijn bij deze
organisatie

Overig

Verklaring van het
betreffende vakministerie
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Ad. B. Korte Termijn Trainingen/
Cursussen

4. Pilotstudie of Pilotproject:
Het doel van een pilotproject is om in de praktijk
aan te tonen, dat een beoogde activiteit technisch
en/of economisch haalbaar is.

Het gaat hier om praktijkgerichte training of
opleiding van werknemers van een bedrijf.
Trainingen kunnen lokaal binnen eigen bedrijf of
een vakschool worden gevolgd of in het buitenland.
Expertise kan ook worden aangetrokken uit het
buitenland voor het verzorgen van de training.

Aard van de faciliteit

Lening

Maximaal te financieren
bedrag

USD 25,000,--

Aard van de faciliteit

Lening

15%

Maximaal te financieren
bedrag

USD 25,000,--

Eigen inbreng

Eigen inbreng

25%

Maximale looptijd
(inclusief grace periode)

3 jaar

Maximale looptijd
(inclusief grace periode)

3 jaar

Grace periode

12 maanden (rente
en/of aflossing)

Grace periode

12 maanden
(rente en of aflossing)

Overig

Overleggen
verslag/certificaat

Overig
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Pre- feasibility vooraf
uitgevoerd
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Ad. C. Tijdelijk Management of
Specialistische Bijstand
Het doel hiervan is de tijdelijke inschakeling van
binnenlandse en/of buitenlandse deskundigheid in
de vorm van adviseurs of consultants, ter
verbetering en verhoging van de bedrijfsvoering.
De deskundigheid kan onder meer op de volgende
gebieden worden ingezet:
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen management en organisatie
Verbetering productieproces
Productie- aanpassing
Exportmarketing
Verbetering arbeidsomstandigheden
Energiebesparing
Milieutechnologie

Rente en Onderpand
Rente bepaling
De renteopbrengsten zijn bedoeld voor de groei van
het fonds en zijn ook ter dekking van de
operationele kosten van fondsbeheer.
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Onderstaand de rente percentages die worden
gehanteerd:

Per categorie wordt ingaande 2022 het volgende
vastgesteld:

Onderpand
Bij het fonds werd er voorheen geen onderpand
gevraagd. Dit leidde tot uitholling van het fonds aangezien
er meerdere ondernemers hun betalingsverplichtingen niet
zijn nagekomen en er geen verhaalsmogelijkheid was. Het

besluit is daarna genomen om wel te werken met een
onderpand ( minimaal 20% ).
Onder onderpand kan worden verstaan:
1.
Onroerende goederen (60% van de waarde)
2.
Roerende goederen (f.e.o.) (40% van de waarde)
3.
Cessies op vorderingen (100% van de vordering)
4.
Borgstellingen
5.
Garantiestellingen
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*) bij pilot studies zullen er investeringen worden
gepleegd die ook zullen worden meegenomen in
het onderpand.
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Procedure indienen en afhandeling
aanvraag
1. De aanvragen worden ingediend bij de NOB aan
de Mr. Jagernath Lachmonstraat 160 – 162 of per
e-mail op het e-mailadres: sec.ftbp@nob.sr.
2. Aanvragen kunnen worden behandeld indien wij
ontvangen:
✔ Een volledig ingevuld aanvraag formulier;
✔ Minimaal de volgende bijlagen bij het formulier:
▪
CV,
profielschets,
prijsofferte
en
taakomschrijving van de aan te trekken
consultant;
▪ Begroting van de aangevraagde categorie;
▪ Eigen inbreng: eigen middelen of
kapitaliseren van inzet van kennis en
eventueel andere zaken betrekking hebbende
op de studie;
▪ Jaarverslagen
aanvrager
(indien
beschikbaar).
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3. Indien volledig ingediend, krijgt de aanvrager
binnen maximaal 6 weken een besluit over de
aanvraag (binnen deze periode kunnen mogelijk
gesprekken plaatsvinden met de aanvrager ter
verduidelijking van de aanvraag);
4. Na goedkeuring wordt de kredietovereenkomst
met de aanvrager afgesloten (kredietnemer sluit
contract met de consultant);
5. Bij afwijzing worden de redenen altijd vermeld.
Noot:
Voor sectorstudies in welke valuta dan ook,
zullen eenmalige kosten van 5% van het
leenbedrag in rekening worden gebracht. Dit
naast de vereiste eigen inbreng die gesteld is. Het
bedrag dient gestort te worden, direct na de
ondertekening van de overeenkomst.
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