BEIRA AGRICULTURAL GROWTH CORRIDOR

Call for Proposals
Sustainable Irrigation Development Project (PROIRRI)
The Beira Agricultural Growth Corridor (BAGC) is an initiative of the Government of
Mozambique, the private sector and donor agencies to promote increased investments in
commercial agriculture and agribusiness within the Beira Corridor.
The Ministry of Agriculture (MINAG/DNSA) and the BAGC entered into a strategic partnership
in the implementation of the PROIRRI outgrower business line. The objective of this business
line is to promote win-win business arrangements between smallholder farmers associations and
private sector operators. Private sector operators could be large scale commercial producers
(requiring volumes to meet identified markets) or processing and/or trading companies dealing in
a particular commodity. PROIRRI will finance such irrigation development investments as
necessary to facilitate the participation of smallholder farmers. The overall key condition for
qualifying for the support under this sub component is that 1) the primary beneficiaries are
smallholder farmers ii) the farmers are organized as a registered association ii) the association
has documented rights over the land targeted for investments iii) the market for the commodities
to be produced is guaranteed through the outgrowing company. The BAGC is inviting
applications from eligible companies to prepare and submit proposals to access this facility.
Details on eligibility criteria and guidelines for submitting proposals can be obtained on request
from the BAGC Partnership offices in Chimoio and Beira or through any the following contacts:
liria.sambo@gmail.com; admin@beiracorridor.com.

CORREDOR DE CRESCIMENTO AGRÍCOLA DA BEIRA (GAGC)

Manifestação de Interesse
Projeto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável (PROIRRI)
O Corredor de Crescimento Agrícola da Beira é uma iniciativa do Governo de Moçambique,
sector privado e agências doadoras para a promoção de investimentos na agricultura comercial e
agronegócio no Corredor da Beira.
O Ministério da Agricultura (MINAG/DNSA) e o BAGC firmaram uma parceria estratégica para
implementação do programa de fomento do PROIRRI. O objetivo deste programa é de promover
acordos de negócios ganho-ganho entre pequenos agricultores e associações de operadores do
setor privado. Os operadores do sector privado podem ser produtores comerciais de grande
escala (que exigem volumes de produção elevados para satisfazer mercados identificados) ou que
queiram processar e/ou empresas comerciais que trabalham com um determinado produto. O
PROIRRI vai financiar investimentos em sistemas de irrigação necessários para facilitar a
participação dos pequenos agricultores. A condição geral chave para a qualificação para o apoio
no âmbito deste subcomponente é que i) os principais beneficiários sejam pequenos agricultores
ii) os agricultores estejam organizados em associação legalisada iii) a associação possua o
DUAT sobre a terra alvo de investimentos iv) o mercado para os produtos a serem produzidos
esteja garantido através da empresa que promove a produção. Desta forma, o BAGC convida
empresas elegíveis a se candidatar, submetemdo propostas para acessar ao referido
financiamento.
Informações detalhadas sobre critérios de elegibilidade e guiões para a submissão de propostas
poderão ser obtidos por solicitação junto dos escritórios da Parceria BAGC em Chimoio e Beira
ou
através
de
um
dos
seguintes
contactos:
liria.sambo2011@gmail.com;
admin@beiracorridor.com

