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  جمهورية اإلكوادور
  الشراكات الشمولية في سالسل القيمة مشروع
 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق

 المقترض:  اإلكوادورجمهورية 

تربية األحياء المائية ومصايد و وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
 األسماك

 الوكالة المنفذة: 

 :مشروعللالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي 35.2

 قيمة قرض الصندوق:  مليون دوالر أمريكي  25.7

 :قيمة منحة الصندوق  مليون دوالر أمريكي  0.3

 ستسنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها  18 سداد: مدة العادية
في المائة من سعر  100ويتحمل فائدة سنوية تعادل سنوات، 

 الفائدة المرجعي للصندوق.

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 5.6

 :ناهمة المستفيديمس  مليون دوالر أمريكي 3.6

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 

من  اإلكوادورجمهورية  إلى ديمهمقترح تقالبالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .59، على النحو الوارد في الفقرة الشراكات الشمولية في سالسل القيمة مشروعأجل 

 

الشراكات  مشروع اإلكوادور من أجلجمهورية  قرض ومنحة مقترح تقديمهما إلى

 الشمولية في سالسل القيمة

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
في  المحلي اإلجمالي هاناتجنمو وبلغ . كبلد متوسط الدخل من الشريحة العلياكوادور تصنف جمهورية اإل -1

في  20.40و ،في المائة 4.0التضخم والديون الخارجية ووصلت نسبة في المائة،  4.1 نسبة 2015عام 
اعتماد توسع القطاع العام، و  إلىعلى مدى العقد الماضي  الذي استمرلنمو ا أدىو المائة على التوالي. 

يل هذه خاصة الطرق. وقد تم تمو البنية التحتية، تطوير جتماعية، و برامج اتنفيذ و  واسعة النطاق، إصالحات
تدريجي في أسعار ال التراجع فقد أثرعائدات النفط. ومع ذلك،  من خاللإلى حد كبير  يةالعملية التحديث
وارتفاع قيمة الدوالر على الميزانية  جديدةية لى مصادر تمويلإصول و الصعوبة و ، 2014النفط منذ عام 
 . 2016اتج المحلي اإلجمالي عام في المائة من الن 2.2بنسبة  تم تخفيضهاالتي و العامة للحكومة، 

في المائة إلى  22.5الطلب المحلي في رفع الفقر من  ماشهده انذلال ناواالنكماش االقتصادي ساهم التباطؤ -2
في المائة إلى  35.3من  الريفي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر 2015و 2014في المائة بين عامي  23.3
فرص  وزيادة ،الفقرمحاربة و  ،عدم المساواة في مجالفي المائة. وعلى الرغم من التقدم المحرز  39.3

السكان  -والضعفاء  يةوالحضر  يةالريفالمناطق الفجوات بين سكان فقد أصبحت لى الخدمات، إصول و ال
وباإلضافة إلى أكثر وضوحا.  - أفريقي واإلكوادوريين المنحدرين من أصل وسكان مونتوبيو،األصليين، 

 تجاوزتكثير من األسر التي ففي خطر.  المحرز ذلك، يضع الوضع االقتصادي الكلي الحالي هذا التقدم
 .بسهولة إلى فقر مدقع تحولحالة من الضعف التي يمكن أن ت في تعيشالفقر  عتبة

أنماط اإلنتاج من خالل تحول في  إحداث فياألهداف ذات األولوية لهذه اإلدارة  يتمثل أحدفي هذا السياق،  -3
ضافة القيمةالقيمة سلتعزيز نهج سال  .لى السلع من أجل زيادة الصادراتإ ، وا 

 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية  -باء

تربية األحياء المائية و وزارة الزراعة والثروة الحيوانية  إليهاعن الحقيقة التي توصلت  مشروعال هذا نشأ -4
 أصحاب الحيازات الصغيرة من نتاج ال يكفي لتمكين المزارعينلإلدعم القديم ت وهي أن ،ماكومصايد األس
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القيمة  سلالواعدة والعمل على امتداد سال مطلوب هو تحديد القطاعات الفرعيةفال ًا،إذلتغلب على الفقر. ا
من األهمية  ،المناطق الريفيةللمساهمة في التنمية المستدامة في و . بصورة أكثر عدالعوائد البأكملها لتوزيع 

مؤسسية مع القطاع الخاص، وذلك للتوفيق بين العرض والطلب وتمكين شراكات  السعي إلى إرساءبمكان 
 ويعتبر لالستفادة من الفرص المتاحة في األسواق وزيادة دخولهم. أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجين
استجابة لهذه  تربية األحياء المائية ومصايد األسماكو ية وزارة الزراعة والثروة الحيوانمع  مشروعال تنسيق

 .في سياق السياسات الحكومية الرئيسيةمجراها الشراكة مع الصندوق  في حين تأخذاالحتياجات، 

 (1وهي كالتالي: )، نامج الفرص االستراتيجية القطريةلبر مع األهداف االستراتيجية  مشروعال يتماشى هذا -5
، عزيزاإلكوادور من خالل تفي لى األصول والموارد لدعم تنويع االقتصاد الريفي إصول و تحسين فرص ال

سر الريفية ، المبادرات الترابطية واالستثمارات التي تولد فرص العمل والدخل لألأخرى جملة أمور من بين
من لين لتمكينهم ( بناء قدرات المنتجين الريفيين الفقراء وأصحاب المشاريع المحتم2)؛ راإلكوادو الفقيرة في 

 .لفقراءل والمناصرة الشموليةسياسات اإلنتاج  المشاركة واالستفادة من صياغة

 مشروعالوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة مشروعالمنطقة  -ألف
مبابورا )سييرا نورتي(، و (، ياأمازوننابو )و نا، الفي محافظات أوري بلدية 65 المختارةتشمل المنطقة  -6 ا 

مانابي و لوس ريوس، و غواياس، و وبوليفار وتونغوراهوا )سييرا سنترو(،  ،شيمبورازوو كوتوباكسي، و 
عام  أوائل الذي ضربهااألشد تضررا من الزلزال  ناألخيرتي وتعتبر المحافظتين)كوستا(،  سوازميرالدا

2016. 

الستهالك؛ وجود فقر من حيث االحتياجات األساسية غير الملباة واالنسبة  ما يلي: تضمنت معايير االختيار -7
أصحاب  وجود منظمات المنتجينفي القطاعات الفرعية المختارة؛  الضعيفة؛ حجم اإلنتاج المجموعات

و / أو  المجموعة، مع إمكانية الوصول إلى المأخوذة بعين االعتبارفي سالسل القيمة  الحيازات الصغيرة
 تجهيز البنية التحتية.

أصحاب الحيازات  الريفيينمن أسر المنتجين  20 000رب ايق ما مشروعال منتضم المجموعة المستهدفة  -8
قطاعات المن أحد  ي بصورة مباشرةاألسر  هممعظم دخل ونستمدوالذين ي ،الصغيرة في المناطق الريفية

 ويعيشون بالقرب من خط الفقر. -، والعليق والتوت الذهبي المنكه أو الممتاز الكاكاو –مختارة الفرعية ال

عرق مختلط من  السكان بعين االعتبار زات الصغيرة الذي يأخذهم المشروعأصحاب الحيان و نتجشمل المي -9
. يين المنحدرين من أصل أفريقيكوادور اإلو  ،من المنطقة الساحلية(، والسكان األصليينسكان مونتوبيو )

والحد من  أصحاب الحيازات الصغيرة ينأسر المنتجإلى تعزيز إدماج وتهدف معايير االستهداف االجتماعية 
 لخصائص اإلقليمية.مع ا مشروعهذا التكييف لى ا  ، و لمواردل األسر غير الفقيرةاقتناص 
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 مشروعللالهدف اإلنمائي  -باء

في القطاعات  أصحاب الحيازات الصغيرة تحسين الظروف المعيشية المنتجين إلى المشروعهدف ي -10
ألسر من أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجة ل او تحسين دخ فيالتنموي  في حين يتمثل هدفه االستراتيجية.

 .تدخلال نطقةللكاكاو، والعليق والتوت الذهبي في م

عادة توزيع الدخل التوليد زيادة في في  من هذا تتمثل الغاية -11  ضمنهوامش المستمدة من القيمة المضافة وا 
 .رباحأصحاب الحيازات الصغيرة من األ المنتجونلكي يستفيد سالسل القيمة األولوية 

 المكونات/النتائج -جيم

. الزراعية واألسواق الصناعاتقطاع  مع 1شراكاتلل المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة : تعزيز1 مكونال -12
بين المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصناعية  مربحة للجميعالهدف هو إقامة شراكات و 

تتمثل ضمن سالسل القيمة المختارة. و  المدعومةواستدامة مبادرات األعمال  أثر من أجل تعزيز الزراعية
فيما يخص المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة ي تحسين الوصول إلى األسواق فالنتيجة المتوقعة 

القيمة؛ تعزيز  سلسالفي . وتشمل األنشطة: تعزيز الشراكات التجارية بين الجهات الفاعلة ينالمستهدف
صول و من أجل الشراكات؛ وتعزيز فرص ال في القطاعات الفرعية المختارة؛ بناء الكفاءات والقدراتالتجارة 

 .لى المنتجات والخدمات الماليةإ

لصالح المنتجين  تنظيم األعمالالترابطية وتلك المتعلقة بالقدرات وبناء : بناء اإلنتاج المستدام، 2 مكونال -13
 ينالمستهدف المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرةوالهدف هو تحسين قدرات  .أصحاب الحيازات الصغيرة
أو  اإلنتاجية هممنظمات تسييرة المضافة، وتحسين إدارة و وتوليد القيم الجودة،لزيادة اإلنتاجية، وتحسين 

. وتشمل األنشطة: تشجيع هوةفي تمويل تنفيذ خطط إغالق ال مكونهذا السيشارك . و مشروعاتهم األسرية
 بتنظيم األعمال الخاصة قدراتالبناء  ؛ما بعد الحصادأنشطة ة و لزراعالجيدة المتعلقة با الممارسات
 .للوصول إلى الخدمات المالية توليد القدراتبين الجنسين؛  تمايزوال والرابطات

دارة وتسيير : تطوير3 مكونال -14 دارة  ،من التخطيط لمكونهذا ا شكل. يتالمعرفة وا  والرصد والتقييم، وا 
 .والتسيير المعرفة، ونظام اإلدارة

                                                      
1
 mincaفي لغة الكيشوا( العمل الجماعي الذي يتم القيام به ألجل المجتمع. ومصطلح  mingaأو  mink'a) Mingaيقصد بمصطلح   

عادة منتشرة في العصر ما قبل في لغة الكيشوا "طلب المساعدة مع الوعد بشيء ما". وتشير إلى  minccacuniمستمدة من مصطلح 
" mingaالكولومبي حول المجتمع التطوعي أو العمل الجماعي لتحقيق الغاية المشتركة )االجتماعية( أو المتبادلة. وقد استخدم مصطلح "

ية األحياء المائية ، وهو جزء من البرنامج الوطني لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية وترب"Gran Minga del Cacao nacionalفي مصطلح "
  ومصايد األسماك.
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 مشروعالتنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
في المائة من إجمالي العمالة، دورا مهيمنا  25وفر ي والذيقطاع الزراعة التصديرية في اإلكوادور، يلعب  -15

 اال يزال نظام ه، ولكن2015عام  لمائة من الناتج المحلي اإلجماليفي ا 36بنسبة  ساهمحيث  ،في االقتصاد
 زراعةللزاولة الم والكبيرة متوسطةال مشروعاتلل اصناعيو  احيوي اقطاع يعتبر هوفمستويين. من جهة  اذ

بتوفره الموز والزهور والنخيل األفريقي. من جهة أخرى،  على عتمدبصورة مكثفة والتي ت األحادية المحصول
أصحاب  تألف من المنتجينيقطاع فهو  –الكاكاو والبن والفاكهة  مجال في –إمكانية للتحسين  على

ارتفاع وال يشاركون حتى اآلن في سالسل القيمة مع  في البالد األكثر فقرا يعتبرونالذين  الحيازات الصغيرة
 .األخيرة هذه الميزاتيمة المختارة سالسل القوتمتلك الطلب من األسواق المحلية والدولية. 

( على أساس الذهبي التوتو  العليقفواكه األنديز غير التقليدية )الكاكاو الممتاز و سل قيمة سالتم اختيار  -16
عيش و  ،نتحسلإمكانات عالية لتوفرها على في األسواق المحلية والعالمية، و  بشكل كبيرارتفاع الطلب 

 .الفقر مرتفعة من معدالتتعاني من مناطق ووجود المنتجين في ظروف الفقر والضعف، 

السابقة في قطاع الكاكاو  تهخبر  باالستناد إلى مشروعفي إطار هذا ال كبيرة الصندوق قيمة مضافةقدم سي -17
 مجهزيمع الحكومات المحلية و  القطاعين العام والخاصو  ينشراكات المنتجإرساء  :من خاللوذلك 
التحليل الذي قام به  ويبينالزراعية. للمشروعات  يةنماذج التشغيلال ؛المشاريع السابقة في اإلكوادور ؛الكاكاو

ثالث أظهرت مع سياقات مختلفة. وعالوة على ذلك،  تأقلمالصندوق الحاجة إلى المرونة والقدرة على ال
ندونيسيا، وساو تومي -حاالت في قطاع الكاكاو  أن القطاع  -وبرينسيبي  ،في الجمهورية الدومينيكية، وا 

 .أكبر من الكفاءة في المشاريع اقدر  ضمننحو السوق يالموجه و الفوري  التشغيلب الذي يتسم  الخاص

توزيع  عندكبر األحصة الالسماح للمنتجين لحشد  بشأنمماثلة  معوقاتسالسل القيمة المختارة بوجود  تتسم -18
صدار الشهادات ،والجودة ،واإلنتاجية ،باإلنتاجتتعلق  – وهي معوقات داخليةالعوائد.  واالفتقار  ،والتتبع، وا 

الوزن والجودة، واألسعار ب اإلقرارالوساطة، وعدم  مستويات ارتفاع –خارجية و  -التجارية القدرات  إلى
بناء الثقة بين أمام ، و جهزةتوريد المواد الخام أو الم عندجودة مستقرة عقبة أمام تحقيق ويضع هذا المتقلبة. 
 .، وبين األعضاء والمشترينأنفسهم األعضاء

جميع ل لتصديسواء الترابطية والفردية، لحول هيكل سالسل القيمة المختارة،  وعمشر الهذا تم تصميم  -19
التجهيز أثناء فاكهة األنديز، و في مرحلة إنتاج سواء : داخل هذه السالسللعقبات التي تم تحديدها ا

يدعو التوجه االستراتيجي و . حالة الكاكاو خاصة فيالروابط الرئيسية في السلسلة، تحديد أو عند والتسويق، 
وزارة الصناعة و  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماكذي وضعته لا

لتصدير، اأو  ةق المحلياسو األ على مستوىسواء  األعمال التجاريةطلب بالمنتجين  رابطاتربط ب واإلنتاجية
 نموذجتتبع االستراتيجية و . والمنصفةالتجارة العضوية بما في ذلك األسواق المتخصصة مثل قطاعات 

 مشروعات، والذي يتألف من بناء شراكات بين الشراكات بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص
الوساطة  دورالقطاع العام ، ويلعب قادتهم يمثلهم، أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجينو القطاع الخاص 

وزارة الصناعة و  ة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماكوزار تسهيل ممثال في الو 
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. أساليب مختلفةمع  إلكوادور، تم تكييف هذا النموذجل ولعكس الواقع المتنوع. منفذةوكاالت واإلنتاجية ك
 بحيث يتكيف ،تسهيل ودعم التوفيق بين العرض والطلب استخدام هذه النماذج فيخالل الهدف من يتمثل و 

الجودة وخفض مستويات ب االعتراف مع لحصول على أسعار أفضلمن أجل االطلب  مع شروطالعرض 
 الوساطة.

يدعو و سيتم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين المستهدفين من خالل اعتماد مناهج متباينة.  -20
منظمات المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة التي تم من خالل دعم لحجم نهج وفورات اإلى:  مشروعال

األعضاء وغير  الخدمات توفير التسويق في الوقت المناسب وغيرها من الخدمات لمقدميل اختيارها
أصحاب الحيازات  األفراد لمنتجينلالدعم  على شكل تقديم األسرية األعمال التجاريةاألعضاء؛ نهج 

الشباب و  لنساءتنمية ا المشروعات؛ َنهجفي شراكات مع  من االنخراطهم، من خالل قادتهم، لتمكين الصغيرة 
نخرطين في للنساء والرجال الم بشكل متساو مشروعالخدمات فرص الوصول إلى موارد و توفر لضمان 

للمستفيدين الجنس والعمر حسب حصص الالذهبي، من خالل تحديد والتوت  والعليق، الكاكاو، سالسل قيمة
دخال و  واإلكوادوريين السكان األصليين  خالل إدراجمن  الضعفاءنهج السكان  ؛تدابير للعمل اإليجابيا 

 .ينبين المنتجين المستهدف المنحدرين من أصل أفريقي من

التي تديرها المنظمات  خارج المزرعةنوعين من الدعم التكميلي: دعم األنشطة  فياستراتيجية التشغيل تنظر  -21
( قابلة لالستردادغير حويالت تإعانات ) تقديم شكل علىعلى األقل،  واحد للتجميعمركز  تي تتوفر علىال

. بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص الشروط المتفق عليها في إطار شراكةب شريطة االلتزام
وذلك ، األفراد أصحاب الحيازات الصغيرة لمنتجينل داخل المزرعةالدعم المباشر باإلضافة إلى تقديم 

أنشطة أن تمتثل . والهدف من ذلك هو ريفيةصغيرة  كمشروعاتالعائلية  أعمالهم التجارية األسرية باعتبار
 يعززواأنفسهم و  ويمكنواالمنتجين قدرات أكبر، أن يكسب لشروط التي تتطلبها األسواق و ل المنظمات والمزارع

 الزراعية. عمالألوامع المنظمات  همروابط

 اإلطار التنظيمي -باء
 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماكهي  للمشروعالوكالة المنفذة ستكون  -22

إلى جانب وزارة الصناعة الوزارة  هذه توفر، وسالتنظيمي هاهيكل داخل مشروعتنفيذ المن خالل وحدة 
 .ةمحدد يةوفقا التفاقالرصد والتقييم والتنسيق واإلشراف والدعم و اإلدارة  واإلنتاجية

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية وستكون . المشروع تنفيذل خارجي شغلسيتم االستعانة بم -23
لصندوق وا ،وزارة المالية، و مسؤولة عن العالقات مع األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ومصايد األسماك

 .مشروعر التقدم التقني والمالي للتقاريو  ،طلبات السحبو ميزانية، التخصيص ما يتعلق بفي

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 
دارة التعلم  ،التخطيط بأداء مهام مشروعال سيقوم -24 أحكام ألحكام الوطنية و لالمعرفة وفقا و والرصد والتقييم، وا 

والرصد والتقييم،  ،التخطيط بشأن الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماكوزارة 
دارة التعلم  شروط العامة وال مشروعدليل رصد وتقييم الالتوجيهية الواردة في  الصندوق مبادئو  المعرفةو وا 

دارة  ،لتخطيطسية للتمويل. وسيتم إعداد وثيقة مفاهيمية ومنهجية تحدد التوجهات الرئيل والرصد والتقييم، وا 
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وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية الضوء على مسؤوليات كل من  لطوتس، المعرفةو التعلم 
 .لزمني لألنشطة والنتائج المتوقعةالجدول اعلى والمشغل، و ووزارة الصناعة واإلنتاجية، ، ومصايد األسماك

دارة من أجل تحقيق النتائج نهج اإل والرصد والتقييم فيالتخطيط مهام  يوجهالنهج األساسي الذي يتمثل  -25
ضمن نهج هذا ال يندرجو تغيير ملحوظ وقابل للتحقق للمجموعة المستهدفة.  إلحرازية، والذي يدعو و التنم
لحيوانية وتربية األحياء المائية وزارة الزراعة والثروة االتي أطلقتها و النتائج  التسيير من أجل تحقيق مبادرة

دارة نهج اإلسيتم تطبيق و معلومات عن المؤشرات المحددة سابقا. ال ، حيث تولد من خاللهاومصايد األسماك
التخطيط والرصد والتقييم وذلك باعتماد المبادئ  أثناءو  مشروعتنفيذ ال عند يةو من أجل تحقيق النتائج التنم

تحقيق الشفافية والمساءلة؛  السكان؛ألهداف؛ الجودة في خدمة احتياجات فعالية في تحقيق االالتالية: 
تمرارية من خالل التعزيز االستحقيق ؛ تعزيز التعلم ؛العامة األخرى؛ مشاركة المواطنينالتكامل مع الهيئات 

 .المؤسسي

األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية في  شاركوتالنتائج.  رصدتنظيم و بغرض  أداة آلية هذه المنهجية دعمتو  -26
قابلة للقياس الكمي المحددة في خطة التنمية الهداف باأل ما يتعلقفي الرصد والتقييم المتوسط والطويل األجل

اإلدارة من قصيرة األجل من خالل نظام اللتزامات الا المسؤولة عن التنسيق برصدالوزارات وستقوم الوطنية. 
 أجل التسيير.

 ،النتائج التسيير من أجل تحقيق مبادرةلالفرعية  الرصد والتقييم نظم شروطلالتخطيط والرصد والتقييم  سيمتثل -27
نظام المتكامل الو  ،وزارة اإلنتاج والعمالة والتنافسيةو ، اإلدارة من أجل التسييرنظام و ، دارةلإل مانة العامةاألو 

 وزارة المالية.في لإلدارة المالية 

مقارنة النتائج ب ةمنهجية شبه التجريبيال وستسمحتقييم األثر مع حكومة اإلكوادور. لتم االتفاق على خطة  -28
 الفئة) مشروعالمن  ينالمستفيدأصحاب الحيازات الصغيرة  منظمات المنتجينن و و المنتج التي حققها

هو  وراء هذا (. والقصد منالفئة الشاهدةالمنتجين والمنظمات المماثلة التي لم تتلق أي فوائد )ب( معالجةال
واإلنتاج والمبيعات، وغيرها من  ،سببي على مؤشرات الفائدة، مثل دخل األسرةال مشروعقياس أثر ال
 المتغيرات.

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
والذي سيكون، ، للمشروع اإلدارة الماليةقسمها المالي من خالل  المشروعولى وحدة تنفيذ . ستتماليةالدارة إلا -29

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد  فيتنسيق اإلدارة المالية مع مكتب  بالتنسيق
للقسم المالي في وحدة تنفيذ المسؤوليات الرئيسية  وستكون، مسؤوال عن اإلدارة السليمة للموارد. األسماك

عداد طلبات السحبسالعلى  المشروعضمان توفر  (1)لى النحو التالي: ع مشروعال  (2) ؛يولة الكافية وا 
ميزانية الاتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص  (3)السنوية؛  توريدعداد خطة الوا   خطة العملاستعراض 

والوثائق ذات الصلة  لمشغلمراجعة القوائم المالية ل (5) ؛لمشغلالموجهة لإدارة المصروفات  (4) ؛سنويةال
التعاقد مع شركة  (7) ؛ية السنوية وتسليمها إلى الصندوقالمال لقوائمإعداد ا (6) ؛المالية تهإدار  رصدو 
وط االئتمانية من الشر  استيفاءضمان  (8) ؛قرير المراجعة السنوية للصندوقمراجعة الحسابات وتقديم تل

 .ةالمالي يةاالتفاق
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الثروة الحيوانية وتربية األحياء وزارة الزراعة و ه تمشغل اختار  مشروعتنفيذ الب سيقوم، تشغيليةمن الناحية ال -30
وفقا و لتعاقد العام ل ةالوطني قواعدال بناء علىعملية تنافسية وشفافة  في إطار المائية ومصايد األسماك

 من ةالمقترح تقييم اإلدارة الماليةبسيقوم الصندوق و . اريعالمش توريدللمبادئ التوجيهية للصندوق بشأن 
 سيأخذ بهانتائج تقييم اإلدارة المالية واحدا من المعايير التي  وستكونعملية التعاقد.  إتمامالمشغل قبل 

  .اعتراضه على التعاقد مع المشغلعدم الصندوق في إصدار 

، فضال عن تجربة الصندوق 32 ة الذي بلغت درجتهمنظمة الشفافية الدوليلمؤشر مفاهيم الفساد على بناء  -31
، المشروعلهذا  وفرةترتيبات اإلدارة المالية الموتعتبر االئتمانية معتدلة.  مشروعال في البالد، تعتبر مخاطر

كافية للتخفيف من هذه المخاطر عناصر ، التنفيذ بشأن الصندوقالذي يقدمه  وثيقال دعمالنب اإلى ج
 االئتمانية.

 مسبقالإليداع ل ين بالدوالر األمريكي خصيصاعلى حسابين معينويحتفظ المقترض  سيفتح. تدفق األموال -32
 حصيلة القرض والمنحة، على التوالي.ل

 لإلبالغالدولية  معاييرلبإعداد القوائم المالية الموحدة السنوية وفقا ل مشروعسيقوم ال. مراجعة الحسابات -33
 للمبادئ التوجيهيةسنويا وفقا  وحدةالمالية الم قوائمال مراجعةب مستقلو  حسابات خاص يقوم مراجعسو . المالي

تم مراجعة جميع حسابات تسو . الحسابات لمراجعة الدولية معاييرالالصندوق و المشاريع في  حسابات مراجعةل
 ااستعراضالحسابات  اختصاصات مراجع، بما في ذلك جميع مصادر التمويل. وسوف تشمل المشروع
دم تقارير مراجعة جميع الوثائق ذات الصلة. وستقلو  المشغل سيقوم بهالمعامالت المالية التي ل تفصيليا

 الحسابات للصندوق في غضون األشهر الستة األولى بعد نهاية السنة المالية قيد االستعراض.

، والقواعد التنظيمية الوطني للتوريد العامنظام بشأن الوفقا للقانون األساسي توريد عملية التم تس. التوريد -34
 الصندوق. للتوريد فيشريطة أن تكون متوافقة مع المبادئ التوجيهية 

 اإلشراف -هاء

 من وراء سيسعىو ، األطرافمن  استحسانابالطريقة التي تعتبر أكثر  مشروعيقدم الصندوق الدعم لتنفيذ الس -35
الصندوق،  سيشرف فعالية وضمان تحقيق األهداف والنتائج المرجوة. وباإلضافة إلى ذلك،التحسين ل ذلك

ووزارة الصناعة  تربية األحياء المائية ومصايد األسماكوزارة الزراعة والثروة الحيوانية و بالتنسيق مع 
  .اإلشراف ودعم التنفيذسياسة مباشرة وفقا ل المشروععلى  ،واإلنتاجية

االمتثال  وسترصداإلشراف للمساهمة في الوصول إلى األهداف المحددة و دعم التنفيذ خطة سعى تس -36
عند الدعم  تقديملاللتزامات واألحكام والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية التمويل ودليل التشغيل. وسيتم 

اإلعداد  من أجل –والموافقة  ،والتفاوض راض،عاالست –ستفادة من مختلف المراحل مرحلة الصياغة لال
حلقات لى تقديم الدعم على النحو التالي: خطط إتدعو الطة األخرى، . ومن بين األنشلالستهاللالمناسب 

(، واستعراض منتصف المدة يةن سنويا في المرحلة األولااثنن اإشرافواإلشراف السنوي ) العمل االستهاللية،
الخطة في البداية على ضمان القدرة  وستركزالختامية، واألنشطة الجارية لدعم التنفيذ.  وحلقة العمل

 تعزيز ترتيبات اإلدارة المالية.؛ توريداد خطط العمل السنوية وخطط الإعد؛ مشروعالتشغيلية إلدارة ال
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 وتمويله وفوائده  المشروعتكاليف  -رابعا

 المشروعتكاليف  -ألف

 ومكون يين،لتشغيلالمكونين اوتغطي مليون دوالر أمريكي،  35.2بحدود  للمشروعقدرت التكلفة اإلجمالية  -37
الزراعية  الصناعاتقطاع  مع المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة شراكات تعزيز (1). مشروعإدارة ال
الترابطية وتلك القدرات وبناء اء اإلنتاج المستدام، بن (2) ؛في المائة( 24) دوالر أمريكيمليون  8.3ق واألسوا

في  59) دوالر أمريكيمليون  20.6 لصالح المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة المتعلقة بتنظيم األعمال
دارة وتسيير تطوير (3) ؛المائة( في المائة(. وقد تم حساب  18) دوالر أمريكيمليون  6.3 المعرفة وا 

 نطقة المختارة.التكاليف باألسعار الجارية، مع األخذ بعين االعتبار الم

 1الجدول 

 بحسب المكون والجهة الممولة المشروعتكاليف 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 
 منحة الصندوق ض الصندوققر  

المقترض/الجهات 
  المجموع المستفيدون النظيرة

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون

تعزيز شراكات المنتجين أصحاب . 1
الحيازات الصغيرة مع قطاع 
 24 268 8 3 100 20 144 1 - - 27 024 7 الصناعات الزراعية واألسواق

المستدام، وبناء . بناء اإلنتاج 2
القدرات الترابطية وتلك المتعلقة بتنظيم 

األعمال لصالح المنتجين أصحاب 
 59 588 20 97 503 3 39 226 2 - - 58 860 14 الحيازات الصغيرة

دارة وتسيير المعرفة3  18 300 6 - - 40 274 2 100 250 15 776 3 . تطوير وا 

 100 157 35 10 603 3 16 644 5 1 250 73 660 25 المجموع

 مشروعالتمويل  -باء
في المائة من  73) دوالر أمريكيمليون  25.7 مبلغ: قرض الصندوق بمن خالل المشروع سيتم تمويل -38

مساهمة و  ،في المائة( 1) دوالر أمريكيمليون  0.3، ومنحة الصندوق بمبلغ (للمشروعالتكلفة اإلجمالية 
مليون  3.6المستفيدين بمبلغ  نقدية من مساهماتو  ؛في المائة( 16) دوالر أمريكيمليون  5.6الحكومة بمبلغ 
تمويل وفئة اإلنفاق في الجدول مفصلة حسب مصدر الالمخصصات ال . وتردفي المائة( 10) دوالر أمريكي

2. 
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 2الجدول 

 بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة مشروعتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
الصندوقمنحة  قرض الصندوق  

المقترض/الجهات 
  المجموع المستفيدون النظيرة

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

 2 810 2 71 2 103 - - 2 636 . األشغال1

 2 582 1 37 1 81 - - 2 499 . المعدات، والمواد، والمركبات2

 11 761 3 39 398 1 22 261 1 100 250 34 682 8 . االستشارات والتدريب3

 48 042 17 58 097 2 37 092 2 - - 50 853 12 . المنح واإلعانات4

 14 098 5 - - 37 106 2 - - 12 992 2 . المرتبات والتكاليف التشغيلية5

 100 157 35 10 603 3 16 644 5 1 250 73 660 25 المجموع

 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

أعلى من سعر الخصم وصافي القيمة  مستويات نماذج المزرعة، ، فيمعدل العائد الداخلي المالييبلغ  -39
 المالية علىمن الناحية  ذو جدوى مشروعأن هذا ال مما يظهر، دوالر أمريكي 3 000الحالية المالي بمعدل 

 .سنوات 10 مدته أفق

 19 بنسبة: زيادة في األصول األسرية وتحسين قدراتها اإلنتاجية الفوائد التالية رابطاتتعزيز اليتوقع أن يولد  -40
وهذا يعطي فكرة عن آفاق استدامة  في المائة 21 بنسبةالدخل  معدلزيادة و خط األساس،  فوقفي المائة 

  .نتفاوضية مع المشتريالقوة التحسين باإلضافة إلى  ،، وتحسين الوصول إلى سالسل القيمةرابطاتال

 الطارئة على تعديالتالبعين االعتبار  االقتصادية الذي أجري لمعرفة الجدوى التكاليفتقدير  أخذ -41
البنية التحتية  تطوير في ، واالستثمارنظماتالم تعزيز ين؛مباشر الإلى المستفيدين الموجهة التحويالت 

عكس لالقيمة المضافة  على ائبضر التي تشهدها التعديالت ال؛ الطوارئ أسعار علىتعديالت ال ؛المعداتو 
الخصم  معدلو  ،، والسلع القابلة للتداولار االقتصادية للمدخالتتعديالت على األسعال ؛تحويليةالمدفوعات ال

 االجتماعي.

داخلي ال همعدل عائد إذ يبلغمن الناحية االقتصادية،  ذو جدوى المشروعأن  المتوصل إليها تظهر النتائج -42
 االقتصادية المتعلقة بصافي العائد اإلضافيالحالية  تهصافي قيمو  ،في المائة 28.50 نسبة االقتصادي

 .1.77 إلى التكاليف ونسبة الفائدة مليون دوالر أمريكي 23.9

 حيث أنلخفض األسعار حساس أكثر االقتصادية أنه  اهوجدو  المشروع حساسيةتحليل  تظهر مؤشرات -43
في المائة،  12.18بنسبة  داخلي االقتصاديالعائد المعدل ض اخفيؤدي إلى انفي المائة  10بنسبة  تراجعها

 12.51 بنسبة داخلي االقتصاديالعائد المعدل إلى انخفاض  يؤدىفي المائة  14 بنسبةعوائد النخفاض او 
عائد المعدل إلى بلوغ في المائة  20 بنسبة العوائدانخفاض في يؤدي في المائة. وباإلضافة إلى ذلك، 

عائد المعدل بلوغ  في المائة إلى 20وزيادة التكاليف بنسبة  ،في المائة 22.94 نسبة االقتصاديداخلي ال
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مع عامين لالصمود  مشروع، يمكن للاتالتأخير  وفيما يخصفي المائة.  22.94 نسبة داخلي االقتصاديال
 عوائد إيجابية فوق سعر الخصم. الحفاظ على

 االستدامة -دال
الخدمات المالية  الستفادة منالجودة، والمنتجات  بين العرض والطلب التوفيقعلى تعزيز  مشروعيعمل الس -44

ض على لتفاو من ا معينينال طرفينالالطلب المحتمل وتمكين  عم وتكييفها، األسواقفي  المتوفرةالقائمة 
ها وسيط. وساطة من الحكومة بصفتو دعم ب، ى هذه الخدماتلحصول علاشروط الخدمات التي يحتاجونها و 

وسيساهم في تحقيق ، سيكون هذا التوفيق بين العرض والطلب بمثابة األساس الذي تقوم عليه الشراكاتو 
 .المشروعاستدامتها على المدى الطويل، حتى بعد نهاية 

المعنية  الفاعلة في تعزيز الجهات ،، واالستدامة، والتكرارغاياتالنجاح من حيث نطاق الهدف واليكمن  -45
 سواء الرسمية منها أو التجارية؛وأعضائها،  منظمات المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرةوشراكاتها: 
والتدريب، والتسويق،  ،قدرات التحليلقق هذا التعزيز المؤسسي وتعزيز حسيتالمؤسسات. و  المشروعات؛
 وتشاطرها المستهدفة مجموعاتومشاركة الالتدريب والمساعدة االستشارية،  من خاللمقترحات الوصياغة 

 .مشروعال تقييمعملية رصد و  في اومشاركتهمسؤولية لل

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

مؤسسة تأمين خدمات أرباب وفقا إلجراءات  باء في فئة االجتماعي والبيئي على المستوى المشروعصنف ي -46
ويمكن تجنب لصندوق. لبيئية السياسة ال في ألففئة  تدخل ضمناألنشطة التي  مشروعالولن يمول  .العمل
 .ثار البيئية واالجتماعية السلبيةالمخاطر واآل جميع

 مع الخطة الوطنية لتغير المناخ المشروعويتماشى هذا معتدل. على أنه المناخ  في وجه ضعفال يصنف -47
دارة المياهو ، ةلزراعل، والتي تعطي األولوية 2018-2015 للفترة وبناء القدرات  ،والطاقة ،ةاإليكولوجيوالنظم  ،ا 

 في مجال إدارة المخاطر البيئية.

 :فيما يلي مرتفعأو  متوسط حدوثهاعلى أن احتمال المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها تتمثل  -48

 استراتيجية التخفيف االحتمال المخاطر
عدم وجود التخصيص المالي في الوقت المناسب وأي 

 قطرية نظيرة مساهمة
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد ذل بست  متوسط

كل  ، واالتحاد الدولي لالمتيازاألسماك، ووزارة الصناعة واإلنتاجية
ما لديهم من نفوذ لضمان تخصيص المبلغ المطلوب في الوقت 

 المناسب.
  الحد األدنى من المساهمات القطرية النظيرة في ضوء  تحديدتم

 لي لالقتصاد الكلي والميزانية في اإلكوادورالسياق الحا
محدودية الطلب على التمويل من مراكز التجميع نظرا 

 لصعوبات تلبية متطلبات المؤسسات المالية
( المنظمات للتغلب على 3سيدعم التدريب والمساعدة التقنية )المكون  متوسط

 لتلبية المتطلبات واالستشاراتالحواجز في اللغة المالية، واإلجراءات 

بتمويل منظمات  عدم اهتمام المؤسسات المالية
 المنتجين 

تدريب ومساعدة المؤسسات المالية على تعزيز ثالث من  يركزيجب أن  متوسط
عن الروابط والفرص لخدمة  واإلبالغسالسل قيمة الصناعات الزراعية 
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  هذه األسواق المتخصصة

المالي إلى مستويات استمرار تراجع السيولة في القطاع 
 ال تسمح بتخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات

الدولية، وخاصة في  ارفالمص سيكون من الضروري زيادة التركيز على مرتفع
 حالة تصدير المنتجات.

تقلص و خسائر غير متوقعة نتيجة لعدم استقرار السوق، 
لألسعار غير عادي نخفاض امفاجئ في الطلب، و 

في  تمييز األسعارل آلياتإلى العالمية واالفتقار 
السلع العالمية، فضال  مبادالتو للبن المنظمة الدولية 

 .شديدةالمناخية ال ظروفعن ال

من آليات التعويض التي يمكن أن  أكثر تقريب المنتجين مشروعيشجع ال مرتفع
تغطي، ولو جزئيا، الخسائر غير المتوقعة ألي من األسباب المشار إليها 

 التأمين(و )صندوق الطوارئ، 

المخاطر البيئية الرئيسية: استخدام الكيماويات الزراعية، 
وفقدان التنوع البيولوجي الوراثي للكاكاو، واإلدارة غير 

  والسائلة السليمة للنفايات الصلبة

 متوسط
 
 

سيكون تمويل االستثمارات على مستوى التجميع مشروطا بصياغة ملف 
مبادئ اإلدارة ل خطط العملبيئي، وفقا لألنظمة البيئية الوطنية، وامتثال 

أفضل  البيئية المستدامة المنصوص عليها في دليل التشغيل، دليل
 الكاكاوراعة البن، ودليل أفضل الممارسات بعد حصاد ز ل الممارسات

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماك()
الكادميوم في الكاكاو االكوادوري  مادة ال يسمح بمحتوى

 في أسواق أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 
 متوسط
 

األسباب الرئيسية، والقيام بتدخالت تجريبية إجراء اختبارات ميدانية لتحديد 
 وتعميم الممارسات التي تحد من استخدام مادة الكادميوم في الكاكاو

المخاطر المناخية الرئيسية: انخفاض توافر المياه خالل 
األشهر الجافة )سييرا(؛ انخفاض المحاصيل وقدرة 
اإلنتاج النباتية )سييرا(؛ ارتفاع احتمال حدوث فيضانات 

زيادة وانتشار  2وانهيارات أرضية )كوستا، وأمازونيا(؛
 اآلفات وناقالتها

 متوسط
 
 

فيما لبنية التحتية الممولة الحد األدنى من االعتبارات يجب أن تأخذ ا
بناء البنية سيشمل . و المحليتحليل الوتشمل  ،الضمانات البيئيةيخص 
 الزلزالية(، وسيتملمخاطر )المخاطر ، وتحليل اةلاأمن العممبادئ  التحتية
خارج مناطق الفيضانات واالنهيارات األرضية أو الصدوع بنائها 

  الجيولوجية

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

، والمساواة بين الريفيين الفقراءالسكان استهداف  حولمع سياسات الصندوق الرئيسية  مشروعاليتماشى  -49
دارة الموارد الطبيعية والبيئة، واستراتيجية بالسكان األصليينتنفيذ فيما يتعلق الوتمكين المرأة، و  ،الجنسين ، وا 

 .تغير المناخ

 المواءمة والتنسيق -باء

مع سياسة الحكومة األولوية إلحداث تحول في أنماط اإلنتاج، على النحو المنصوص  المشروع يتماشى هذا -50
، ومع ثالث من السياسات الحكومية الرئيسية: 2017-2013 الكريم للفترةللعيش عليه في الخطة الوطنية 

األمانة الوطنية للتخطيط مع  2014عام )وضعتها االستراتيجية الوطنية للمساواة والقضاء على الفقر 

                                                      
تقع الفيضانات واالنهيارات األرضية على رأس التهديدات األربعة في وجه البالد في محافظات منطقة الساحل، وتنخفض حدتها في سييرا  2

  .وأمازونيا
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تها وضع) 2025-2015 للفترة والتنمية الريفية المستدامة اإلقليمية في اإلكوادورالسياسة الزراعية ؛ (والتنمية
وباإلضافة إلى ذلك،  (.2016 عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماك

 فترة الفرص االستراتيجية القطرية على أساس نتائجلبرنامج مباشرة األهداف االستراتيجية  مشروعال سيحقق
2014-2018.  

لبلدان انمية تروابط مع جهات مانحة أخرى من خالل مبادراتها لدعم القطاع الخاص )مصرف تم إنشاء  -51
 مشروعال( خالل تنفيذ أمريكا الالتينيةتنمية  ، ومصرفصندوق االستثمار متعدد األطراف، و األمريكية

 .ةالخاص اتلتحسين االستثمار 

منظمة األغذية  دعمستروما مقرا لها،  بين الوكاالت التي تتخذ من نسيق، في إطار التعالوة على ذلك -52
 بسبباألولوية ذات  البلدياتفي  ذج تجريبي في مجال التغذيةو نمفي وضع وتنفيذ  المشروعوالزراعة 

 .آلفاتوا لألمراضواإلدارة المتكاملة  عدد حاالت سوء التغذية معدالتها المرتفعة في

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

المتأقلم  الشراكات بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص،طرح نموذج  في مشروعابتكار هذا اليتمثل  -53
 الناجحة. ات، ويسعى لتكرار نماذج الشراكللنهج ارئيسي اهدف، باعتباره المتنوعاإلكوادور  مع واقع

، وذلك شروعالمتشمل إدارة المعرفة أنشطة لجمع وتبادل واالستفادة من المعارف المتراكمة أثناء تنفيذ س -54
   .المشروع األقاليم التي ينفذ فيهاارف العملية المتاحة في بهدف نشر أفضل الممارسات والمع

 االنخراط في السياسات  -دال

زارة الزراعة والثروة الحيوانية و المسؤولة عن ، والتبادل بين الجهات الفاعلة اتتجميع الخبرات والتعلمسيساهم  -55
، افي تحسين عملياته، اوأعضائه ووزارة الصناعة واإلنتاجية، ومصايد األسماكوتربية األحياء المائية 

في اإلصالح  هو ما سيساعد، و هاوظائفو  استخدام السياسات العامة بشأنلية عممعلومات  سيكون بمثابةو 
  .الجهات وقادة المنظمات المستفيدةقدرات هذه  مشروعال وسيبني حسب الحاجة.

 ية والسند القانونيالوثائق القانون -سادسا
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  اإلكوادورجمهورية ستشكل اتفاقية التمويل بين  -56

 نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهافق ر تو  .المتلقي/على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .كذيل أول بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية  تلقي تمويلمخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  اإلكوادورجمهورية و  -57
 .الزراعية

ني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -58 وسياسات  وا 
 في الصندوق. هومعايير التمويل 
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 التوصية -سابعا

 المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي:أوصي بأن يوافق  -59

خمسة وعشرين قيمته تعادل  عادية بشروط قرضاً  اإلكوادورجمهورية : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
ألية  يخضع أنعلى  دوالر أمريكي( 000 660 25مليون وستمائة وستين ألف دوالر أمريكي )

 .الواردة في هذه الوثيقةواألحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكامشروط 

ألف  مائتان وخمسينمنحة تعادل قيمتها  اإلكوادورجمهورية : أن يقدم الصندوق إلى قرر أيضا
دوالر أمريكي( على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون مطابقة على  000 250)دوالر أمريكي 

 نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.
 

 كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement 

Proyecto dinamizador de alianzas inclusivas en cadenas 
de valor (DINAMINGA) 

(Negociaciones concluidas el 9 de diciembre de 2016) 

Número del Préstamo: [insertar número] 

 

Proyecto Dinamizador de Alianzas Inclusivas en Cadenas de Valor (DINAMINGA) (el 

“Proyecto”) 

 

 

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (el “FIDA”)  

 

Y 

 

la República del Ecuador (el “Prestatario/Receptor”) 

 

(cada uno de ellos por separado la “Parte” y colectivamente  las “Partes”) 

 

acuerdan lo siguiente: 

 

 

PREÁMBULO 

 

CONSIDERANDO que el Fondo ha acordado extender un Préstamo y una Donación al 

Prestatario/Receptor en los términos y condiciones establecidos en este Convenio; 

 

CONSIDERANDO que el Prestatario/Receptor acepta que las actividades del Proyecto 

sean financiadas de conformidad con el presente Convenio; 

 

Las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

 

Sección A 

 

1.  Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente este Convenio: 

el presente documento, la Descripción y las Disposiciones de ejecución del Proyecto (Anexo 

1) y el Cuadro de asignaciones (Anexo 2). 

 

2. Se adjuntan al presente convenio las Condiciones Generales para la Financiación del 

Desarrollo Agrícola de fecha 29 de abril de 2009 y enmendadas en abril de 2014, en sus 

sucesivas versiones enmendadas, (las “Condiciones Generales”) y cualquiera de las 

disposiciones en ellas contempladas serán aplicables al presente Convenio. A los efectos 

del presente Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tendrán el 

significado en ellas indicado. 

 

3. El FIDA proporcionará un Préstamo y una Donación (la “Financiación”) al 

Prestatario/Receptor, que éste utilizará para ejecutar el Proyecto de conformidad con los 

términos y condiciones del presente Convenio. 
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Sección B 

 

1. La Financiación se compone de: 

 

A.  El monto del Préstamo es de veinticinco millones seiscientos sesenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 25 660 000).  

 

B.  El monto de la Donación es de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 250 000). 

 

2.  El Préstamo se concede en condiciones ordinarias, y pagará un tipo de interés 

equivalente al cien por ciento (100%) del tipo de interés variable de referencia del FIDA. 

El Préstamo tendrá un plazo de reembolso de dieciocho (18) años, incluido un período de 

gracia de seis (6) años a partir de la fecha en que el Fondo haya determinado que se han 

cumplido todas las condiciones generales previas para el retiro de fondos. 

 

3. La Moneda de Pago del Préstamo será el dólar de los Estados Unidos de América. 

 

4. El primer día del Ejercicio Financiero aplicable será 1º de enero. 

 

5. Los pagos del capital y los intereses del Préstamo serán pagaderos cada 15 de mayo 

y 15 de noviembre. El capital del Préstamo será pagadero en 24 plazos semestrales, 

comenzando seis años después de la fecha de cumplimiento de las condiciones previas al 

retiro de los fondos. En dicho momento el FIDA comunicará al Prestatario/Receptor el plan 

de amortización correspondiente.  

 

6. El Prestatario/Receptor abrirá dos cuentas designadas denominada en dólares de los 

Estados Unidos de América exclusivamente para recibir los recursos del préstamo y de la 

donación, respectivamente. 

 

7. El Prestatario/Receptor proporcionará financiación de contrapartida para el Proyecto 

por un monto equivalente a cinco millones seiscientos cuarenta y cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 5 644 000). 

 

 

Sección C 

 

1. El Organismo Responsable del Proyecto será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).  

 

2. Se designan como Partes adicionales del Proyecto al Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO). 

 

3. Se llevará a cabo la Revisión de Medio Término como se especifica en la Sección 8.03 

b) y c) de las Condiciones Generales, pudiendo las Partes acordar otra fecha para llevar a 

cabo la Revisión de Medio Término de la ejecución del Proyecto. 

 

4. La Fecha de Terminación del Proyecto será el quinto aniversario de la fecha de 

entrada en vigor del presente Convenio. 

 

 

Sección D 

 

1. El FIDA realizará la gestión administrativa de su Financiación y será responsable de 

la supervisión del Proyecto. 
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Sección E 

 

1. Se considera que son motivos adicionales a los previstos en las Condiciones 

Generales para la suspensión del derecho del Prestatario a solicitar desembolsos del 

presente Convenio los siguientes: 

 

a) Que el FIDA haya constatado que los recursos de la Financiación no están siendo 

canalizados adecuadamente a la población objetivo del Proyecto. 

 

b) Que cualquiera de las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto haya 

sido objeto de cesión, renuncia, suspensión, revocación, enmienda u otra 

modificación, sin el acuerdo previo de las Partes, y el FIDA haya determinado, 

previa consulta con el Prestatario, que tal cesión, renuncia, suspensión, 

revocación, enmienda o modificación ha tenido consecuencias adversas 

sustanciales para el Proyecto. 

 

2. Se considera que son condiciones específicas adicionales a las previstas en las 

Condiciones Generales previas para el retiro de fondos las siguientes: 

 

a) Que la UEP haya sido establecida y que se haya seleccionado y contratado el 

Gerente de la UEP y el Especialista Financiero.  

 

b) Que el borrador del Manual de Operaciones haya sido aprobado por el Fondo.  

 

c) Que el Prestatario/Receptor haya abierto las cuentas designadas. 

 

d) Que se hayan asignado los fondos de contrapartida en el presupuesto general 

del Prestatario/Receptor, de acuerdo al plan plurianual del Proyecto. 

 

3. Se considera que es condición específica adicional a las previstas en las Condiciones 

Generales previas para el retiro de fondos con cargo a la categoría IV “Donaciones y 

subsidio” del Anexo 2, la siguiente: 

 

a) Que el operador del Proyecto haya sido seleccionado y contratado de acuerdo 

a lo establecido en el Anexo I, sección II de este Convenio. 

 

4. Se indican a continuación los representantes designados y las direcciones que han 

de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente 

Convenio: 

 

Por el Fondo: 

 

Presidente 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Via Paolo di Dono 44 

00142 Roma, Italia 

 

 

Por el Prestatario/Receptor: 

 

Ministro 

Ministerio de Finanzas 

Avenida 10 de Agosto y Jorge Washington 

Quito, Ecuador 
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El presente Convenio se ha preparado en español en dos (2) copias originales, una para 

el Prestatario/Receptor y una para el FIDA y entrará en vigor en la fecha en que tanto el 

Fondo como el Prestatario/Receptor lo hayan firmado.  

 

 

 

 

REPÚBLICA DE ECUADOR 

 

 

 

 

___________________ 

[insertar nombre del Representante Autorizado] 

[insertar su título] 

 

 

 

 

FONDO INTERNACIONAL PARA EL  

  DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

_____________________   

Kanayo F. Nwanze  

Presidente  
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Anexo 1 

 

Descripción del Proyecto y disposiciones de ejecución 

 

I. Descripción del Proyecto 

 

1. Población-objetivo. La población-objetivo está constituida por familias de pequeños 

productores rurales cuyos ingresos deriven directamente de la producción de cacao 

nacional fino de aroma y sus variedades, mora y uvilla, siempre que estos ingresos 

constituyan el mayor porcentaje de ingresos de la familia y que las familias se sitúen 

alrededor de la línea de pobreza de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de 

Ecuador. Se dará prioridad a los beneficiarios que pertenezcan a algún pueblo indígena y/o 

afro ecuatoriano, a las mujeres jefas de hogar, y a los jóvenes jefes de hogar.  

 

2. Área del Proyecto. El área seleccionada incluye aproximadamente unos 65 cantones 

de las provincias de Orellana, Napo (Amazonia), Imbabura (Sierra Norte), Cotopaxi, 

Chimborazo, Bolívar y Tungurahua (Sierra Centro), Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas 

(Costa). 

3. Objetivo. El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar los ingresos de las familias 

de pequeños productores de cacao, mora y uvilla en la zona de intervención del Proyecto. 

 

4. Componentes.  El Proyecto consta de tres (3) componentes complementarios. 

 

4.1 Componente 1.  Promoción de alianzas de pequeños productores con el sector agro-

empresarial y los mercados. El objetivo del primer componente es lograr el 

establecimiento de alianzas ganar-ganar de pequeños productores con empresas 

agro-industriales para fortalecer el impacto y la sostenibilidad de las iniciativas de 

negocios apoyadas en las cadenas seleccionadas. Se espera como resultado un mejor 

acceso a los mercados por parte de los pequeños productores seleccionados. Este 

componente está organizado en cuatro módulos de actividades, en los que el Proyecto 

actuará como promotor y facilitador: Módulo 1. Fomento de alianzas comerciales 

entre actores de la cadena; Módulo 2 - Promoción comercial para los rubros 

seleccionados; Módulo 3 - Construcción de competencias y capacidades para 

Alianzas; Módulo 4 – Acceso a Productos y Servicios Financieros. Una de las 

actividades principales de este componente es la organización de eventos a diferente 

nivel y talleres bilaterales para la identificación de las brechas de acuerdo a los 

requisitos de la demanda nacional e internacional y el diseño de la hoja de ruta común 

o Plan Cierre de Brechas (PCB) para superarlas. 

 

4.2 Componente 2.  Mejoramiento de capacidades productivas sostenibles, asociativas y 

empresariales de pequeños productores. El objetivo del segundo componente es 

mejorar las capacidades de los pequeños productores focalizados en cuanto a 

incremento de la productividad (en mora y uvilla), mejoramiento de la calidad en los 

tres rubros, generación de valor agregado, mejoramiento de la administración y 

gobernanza de su organización productiva o negocio familiar. Este componente 

cofinanciará la ejecución de los PCB, elaborados como hoja de ruta para el cierre de 

las brechas identificadas en el componente 1 y así alinear los procesos productivos a 

los requerimientos del mercado nacional e internacional. El componente está 

organizado en tres módulos de actividades: Módulo 1 – Promoción de buenas 

prácticas agrícolas y de postcosecha; Módulo 2 - Fortalecimiento de capacidades 

empresariales, asociativas y para la igualdad de género; Módulo 3 – Generación de 

capacidades para el acceso a servicios financieros. 
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4.3 Componente 3.  Desarrollo de conocimientos, gestión y administración. Este 

componente consiste en el desarrollo de un Sistema de Planificación, Seguimiento, 

Evaluación y Gestión del Conocimiento (PSEGC); y un Sistema de Gestión y 

Administración.  

 

II. Disposiciones de ejecución 

 

1. Organismo Responsable del Proyecto 

 

1.1 Designación. El Prestatario/Receptor designa como Organismo Responsable del 

Proyecto al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  

 

1.2 Funciones. El MAGAP será el responsable de la ejecución general del Programe y 

entre sus responsabilidades se encuentran el incluir en la proforma presupuestaria anual, 

los requerimientos de recursos del Proyecto y tramitar su aprobación ante las entidades 

relevantes. 

 

2. Unidad Ejecutora del Proyecto - Dirección del Proyecto 

 

2.1 Para la implementación del Proyecto el MAGAP creará una Unidad Ejecutora del 

Proyecto (UEP) que se insertará en la estructura orgánica del MAGAP. La UEP estará 

conformada por un Gerente de la UEP, un Especialista Financiero, un Especialista en 

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, y un/a Asistente. La selección se hará de forma 

transparente y competitiva y los candidatos deberán seleccionarse de conformidad con el 

perfil profesional acordado con el FIDA e igualmente reflejado en el MOP. La designación 

del personal clave deberá contar con la no objeción del FIDA.  

2.2 Funciones. Las funciones de la UEP serán: la conducción, supervisión y administración 

del Proyecto; la coordinación del Proyecto junto con el Operador y sus las Coordinaciones 

regionales y las Direcciones Zonales del MAGAP quienes apoyaran en el seguimiento y 

control técnico de la ejecución del Proyecto; administración del Contrato de prestación de 

servicios del Operador; y la coordinación del manejo financiero del Proyecto. 

2.3 Gerente de la UEP. El Gerente de la UEP se encargará de la gestión técnica y 

financiera del Proyecto, del seguimiento, monitoreo y evaluación del Proyecto, y 

principalmente será el administrador del Contrato de prestación de servicios del Operador 

para la implementación del Proyecto. 

 

2.4  Administración Financiera de la UEP. La gestión financiera se realizará a través del 

área financiera de la UEP. El equipo financiero del Proyecto dependerá del Gerente de la 

UEP y estará conformado por un Especialista Financiero con amplia experiencia en gestión 

pública y manejo de fondos públicos y de Organismos Multilaterales. 

 

2.4.1  El Especialista Financiero será responsable de la administración adecuada de los 

recursos financieros del Proyecto; de preparar las Solicitudes de Desembolsos, de 

revisar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones y Contrataciones del 

Proyecto para remitir al FIDA para su No Objeción; de coordinar con la Coordinación 

General de Planificación y la Coordinación Administrativa Financiera o con la entidad 

competente la inclusión en la proforma presupuestaria de los recursos requeridos 

por el Proyecto y gestionar su aprobación; revisar los informes financieros del 

Operador previo a la aprobación del Gerente de la UEP; tramitar los desembolsos al 

Operador conforme al POA para la implementación del Proyecto, canalizar los pagos 

al Operador por los servicios prestados, preparar los Términos de Referencia para 

la contratación de la firma auditora; preparar los Estados Financieros requeridos 
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por el FIDA y entregar los Informes de Auditoria al FIDA; y controlar el manejo 

financiero del Operador, entre otras.  

 

3.  Operador del Proyecto - Implementación del Proyecto  

 

3.1  Operador. La implementación operativa del Proyecto se realizará a través de un 

Operador que será seleccionado por el MAGAP mediante un proceso competitivo y 

trasparente en base a la normativa de contratación pública del Estado Ecuatoriano siempre 

que sea compatible con  las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la 

contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos. El Operador contará con 

los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y con probada experiencia en 

los tres componentes del Proyecto. El FIDA realizará una evaluación de la gestión financiera 

del Operador propuesto antes de la contratación con el mismo/ Dicha evaluación es un 

criterio clave para que el FIDA de su no-objeción a la contratación del Operador. La 

contratación del Operador deberá contar con la previa no objeción del FIDA 

 

3.2  Funciones. El Operador implementará el Proyecto conforme al contrato de prestación 

de servicios que firmará con el Organismo Responsable del Proyecto y conforme a lo 

establecido en el presente Convenio. También preparará los POA para la aprobación del 

MAGAP, asistirá a las misiones de supervisión, acompañamiento y evaluación del FIDA, y 

remitirá la información financiera que requerirá el MAGAP/UEP para la preparación de las 

Solicitudes de Desembolsos, entre otras.  

 

3.3 Director del Proyecto. La Dirección del Operador estará integrada por un Director que 

será responsable de implementar y administrar del Proyecto garantizando el cumplimiento 

de los objetivos y metas del Proyecto de conformidad con el presente Convenio. 

 

3.4 Equipo Administrativo Financiero Nacional. El equipo estará conformado por un 

Director Administrativo y Financiero, Experto en compras y su asistente, un Contador, y 

su un Asistente, y un Abogado. El equipo administrativo financiero nacional del Proyecto 

reportará al Director del Proyecto y será responsable principalmente de la administración 

adecuada de los recursos materiales y económicos del Proyecto, y del control y supervisión 

de los recursos materiales y financieros asignados a las organizaciones y productores 

individuales mediante convenios de cofinanciamiento.  

 

3.5.  Equipo técnico. La Dirección del Operador contará con un responsable por cada 

componente técnico del Proyecto y será completada por un experto en género, juventud e 

igualdad, y un experto en financiamiento rural responsable de los ejes transversales de 

financiamiento rural el cual coordinará las actividades de financiamiento rural del Proyecto 

en colaboración con los responsables de cada componente 

 

3.6 Equipo de planificación, seguimiento y evaluación, género, juventud e igualdad. El 

equipo estará conformado por un Especialista en Planificación, Seguimiento y Evaluación 

quien reportará también al especialista de planificación, seguimiento y evaluación de la 

UEP. Además el equipo contará con un especialista en género, juventud e igualdad y 

gestión de conocimiento. El equipo se encargará de implementar un sistema de 

seguimiento y evaluación que permita ir midiendo el avance técnico financiero planificado 

frente a lo ejecutado y emitir reportes por cada uno de los componentes.  
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3.7 Coordinaciones regionales. El Operador se beneficiará de la creación de cuatro 

coordinaciones regionales (Esmeraldas para los cantones priorizados de Esmeraldas y 

Manabí Norte – Guayaquil para Manabí Sur, Los Ríos, Guayas – Ambato para  Chimborazo, 

Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, El Coca para Orellana y Napo). La zona de Imbabura estará 

bajo la supervisión directa de la Dirección del Operador.  

 

Los equipos zonales a nivel de cantón dependerán de la coordinación regional responsable 

para la provincia con quién coordinaran las actividades y reportaran los avances del 

Proyecto.  

 

Cada coordinación regional estará conformada por: un Coordinador Regional, un Asistente 

Administrativo y Financiero, un Responsable regional para la Articulación a la Agroindustria 

y Mercados (Componente 1), un Responsable regional para el Mejoramiento de los 

Procesos de Producción, Post Cosecha y Agregación de Valor (Componente 2), Promotores 

y Técnicos de campo. 

 

 

4. Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) 

 

4.1 El Proyecto se ejecutará conforme al presente Convenio y al Manual de Operaciones 

el cual establece las reglas operativas y administrativas, procedimientos y formatos para 

la ejecución del Proyecto por parte del Prestatario. 

 

4.2  El Gerente de la UEP, en coordinación con el equipo administrativo y financiero, 

preparará el Manual de Operaciones del Proyecto que incluirá entre otras cosas, las 

modalidades de ejecución de los componentes, la organización del Proyecto, los arreglos 

para la coordinación entre el Operador y el MAGAP, los arreglos de seguimiento y 

evaluación participativa incluidos los indicadores de resultados anuales, el flujo de fondos, 

los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones, los sistemas de contabilidad, 

gestión y control financiero, los reglamentos de asignación y transferencia de recursos y 

requerimientos de contrapartida, roles y funciones de los equipos del Proyecto y sus socios, 

y otros reglamentos operativos.  

 

4.3  La adopción del Manual de Operaciones del Proyecto se hará previa a la no-objeción 

del Fondo. Si fuera necesario, la/el Gerente de la UEP podrá proponer modificaciones al 

Manual de Operaciones que se consideren oportunos aplicar durante la implementación y 

serán aprobados por el MAGAP antes de ser sometido para la no-objeción/aprobación del 

FIDA.  
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Anexo 2 

 

Cuadro de asignaciones 

 

 

1. Asignación de los recursos de la Financiación. En el cuadro que figura a continuación 

se presentan las Categorías de Gastos Admisibles que se financiarán con cargo a la 

Financiación y la asignación de los montos del Préstamo y la Donación a cada Categoría, 

así como los porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financiarán en 

cada Categoría: 

 

 

Categoría 

Monto del 

Préstamo asignado 

(USD) 

Monto de la 

Donación 

(USD) 

Porcentaje 

I. Obras 572 000 - 100% sin impuestos 

II. Equipamiento, 

Materiales y 

Vehículos 

449 000 - 100% sin impuestos 

III. Asistencia Técnica 7 814 000 250 000 100% sin impuestos 

IV. Transferencias 11 567 000 - 100% de gastos totales 

V. Salarios y Costos 

Operativos 
2 692 000 - 

100% de gastos totales para 

los salarios y 100% sin 

impuestos para costos 

operativos 

Sin asignación 2 566 000 -  

TOTAL 25 660 000 250 000 
 

 

 

 

2.  Costos de puesta en marcha. El retiro de fondos respecto de los costos de puesta de 

marcha bajo  las Categorías III y V (Asistencia Técnica y Salarios y Costos Operativos de 

la cuenta del préstamo) realizados antes de satisfacer las condiciones generales previas 

para el retiro no deberán exceder un monto total equivalente a USD 300 000. Para ser 

considerados admisibles, los gastos de puesta en marcha deberán contar con la no objeción 

previa del FIDA.   
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Logical framework 

Descripción resumida 

Indicadores1 Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea de 
base 

Año 1 
Medio 
término 

Meta final Fuente Frecuencia Responsabilidad 

Meta: Mejorar las condiciones de 
vida de los pequeños productores 
en sectores estratégicos.   

Hogares que incrementan sus activos en 
un 19 per cent con respecto a la línea de 
base (RIMS III) ( per cent) 

 
0 per cent 

  
 

 
80 per cent 

(16 000) 

Encuesta 
final 

Informes 
de 

pobreza 

Medio 
término y 

final  

Unidad SyE  
 

Se siguen 
priorizando 

sectores 
focalizados  

Objetivo de desarrollo: Mejorar los 
ingresos de las familias de 
pequeños productores de cacao, 
mora y uvilla en el área de 
intervención.  

Aumento de ingresos netos de los hogares 
se atribuye directamente al incremento 
en ventas y/o precios de venta diferencial 
(RIMS III) (GpR) 

 
0 per cent 

   
21 per cent 

Informes 
RIMS 

Encuesta 
de medio 
término 
y final 

 

Medio 
término y 

final 

 
 

Familias focalizadas reciben servicios del 
proyecto (15 per cent pueblos indígenas, 
afrodescendientes; 10 per cent jóvenes 
jefes de hogar; 15 per cent  mujeres jefas 
de hogar) (RIMS 1.8.2 / 1.8.3) 

0   20 000 Anual 

Component I:  
Promoción de alianzas de 
pequeños productores con el 
sector agroempresarial y mercados 
Resultado 1: Pequeños 
productores y organizaciones 
tienen mejor acceso a mercados 
nacionales y/o internacionales. 

Resultado 1.1: Pequenos productores 
incrementan en ventas anuales en los 
rubros apoyados (debido a mejoras en la 
transformación y/o calidad) ( per cent) 
 
Resultado 1.2 : Pequeños productores se 
benefician de un 6 per cent de precios 
diferenciados por calidad y/oagregación 
de valor  

 
0 per cent 

 
 
 
 

0 per cent 

 
10 per cent 

 
 
 
 

10 per cent 
 

 
50 per 
cent 

 
 
 
 

50 per 
cent 

 

 
80 per cent 

 
 
 
 

80 per cent 
 

 
Registros 

de 
compone

nt  
Encuesta 

final 
Informes 
MCPEC/ 

ProEcuad
or  

 
Anual 

 
Unidad SyE 

Coordinador de 
component 

 

Producto 1/1.A: Alianzas firmadas y implementadas entre agroempresas y 
pequeños productores atraves de sus asociaciones o grupos comunitarios  que 
benefician a ambas partes (Número) 

0 5 10 20  
Informes 

de 
compone

nt 

 
Semestral 

 
Unidad SyE 

Coordinador de 
component 

 
Condiciones 
macroeconó

micas -
favorables 

para 
negocios  

Producto 2/1.D: Nuevos productos financieros desarollados y implementados 
para el financiamiento a centros de acopio (Numero) 

0 2 6 8 

                                           
1 En la medida posible los indicadores serán desagregados por genero 
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Descripción resumida 

Indicadores1 Medios de verificación 

Supuestos  
Nombre 

Línea de 
base 

Año 1 
Medio 
término 

Meta final Fuente Frecuencia Responsabilidad 

Component II: Mejoramiento de 
capacidades productivas 
sostenibles, asociativas y 
empresariales de pequeños 
productores 
 
Resultado 2: Pequeños 
productores y organizaciones 
aplican capacidades productivas 
sostenibles, asociativas y 
empresariales 

Resultado 2.1: Pequenos productores  
tienen mejores capacidades tecnicas, 
asociativas y/o empresariales (RIMS) ( per 
cent)2 

0 
 

19 per cent 
(3 000) 

73 per 
cent 

(11 800) 

80 per cent 
(16 000) 

Pre/Post 
evaluacio

nes 
Informes 

de 
compone

nt 

Anual Unidad SyE 
Coordinador de 

comp. 
MAGAP/MIPRO 

 

Resultado 2.2:Pequenos aumentan su 
productivad de los rubros apoyados por 
mejoramiento de postcosecha ( per 
cent)3: 

0 3000 11 800 16 000 

Resultado 2.3: Pequenos productores 
aplican normas ambientales ( per cent) 

0 
 

19 per cent 
(3 000) 

73 per 
cent 

(11 800) 

90 per cent 
(16 000)  

Resultado 2.4: Pequenos productores 
acceden a financiamiento del sistema 
formal para capital de explotación y/o de 
riesgo ( per cent)4 (RIMS 2.3.2) 

a) 0 per cent 
 

10 per cent 
(2) 

 

20 per 
cent 
(4) 

 

50 per cent 
(10) 

 

Institucio
nes 

financier
as /  

Informes 
comp. 

Anual Unidad SyE 
Coordinador de 

comp. 

Condiciones 
macro 
económicas 
favorables  

b) 0 520 1040 1560 

Producto 3/ 2.A.1: Personas capicitadas en procesos de postcosecha (Número) 0 4 200 14 800 16 000  
 

Informes 
de 

compone
nt 

Informes 
MAGAP  

 
 
 

 

 
 

Semestral 
 

 
 

Unidad SyE 
Coordinador de 

comp. 

 

Producto 4/ 2.A.2: Centros de acopio con certificaciones y denominación de 
origen (Número) 

0 0 10 15 

Producto 5/ 2.A.3: Centros de acopio rehabilitados y Innovaciones en equipos 
implementadas (Número) (RIMS 1.4.8) 

0 5 20 20 

Producto 6/ 2.A.4 : Sistemas de calidad estandarizados en cacao implementados 
a nivel de las asociaciones y centros de acopio privados locales (Numero) 

0 5 20 20 

Producto 7/ 2.A.5: Personas capacitadas en implementación de Normativa 
ambiental (Número) 

0 4 200 14 800 16 000 

Producto 8/2.B: Personas capacitadas en la gestión y administración de 
asociaciones/centros de acopio (Número) (20 personas/asociaciones, 30 per cent 
mujeres) 

0 100 400 400 

Producto 9/ 2.C Personas capacitadas en Educación financiera  0 2 400 6 000 12 000 

 

                                           
2 Incluyendo los pequeños productores apoyados a través de las organizaciones. Se evaluará con base en el diagnóstico que determinará el nivel inicial de la organización (ni) a un nivel 
superior (ni+1).  
3 Incluyendo los pequeños productores apoyados a través de las organizaciones 
4 Incluyendo los pequeños productores apoyados a través de las organizaciones 


