VÆKSTPROGRAMMETS SAMARBEJDSPARTNERE
Landbrugsministeriet
Landbrugsministeriet er en mangeårig samarbejdspartner for Danmark, som fortsat vil støtte
aktiviteter som kort- og langsigtet strategisk planlægning, udarbejdelse og integration af faktorer
som køn, miljø, klimaforandringer og oprindelige folk inden for ministeriets retslige rammer samt
etablering af en elektronisk database til brug i forbindelse med strategiske undersøgelser og
investeringsforslag.
For at sikre en institutionel styrkelse, inter-institutionel koordinering og synergi med andre tiltag,
der støttes inden for landbrugssektoren, finansierer Danmark en international rådgiver, som
udover Landbrugsministeriet også vil dække DETI-programmet og INIAF.

INIAF
Danmark har støttet Det Nationale Forsknings- og Innovationsinstitut for Skov- og
Landbrug (INIAF) i fem år. De vigtigste resultater har været oprettelsen af et vel-fungerende
frøcertificeringssystem og udviklingen af et nyt innovationsprogram med fokus på forskning. Nye
aktiviteter består af teknisk bistand og frøcertificering, indkøb af kontorudstyr, nye
laboratoriefaciliteter, oprettelsen af offentlige og private forskningsalliancer samt styrkelsen
af institutionelle forskningsfunktioner.
Håbet for samarbejdet er, at land- og skovbrugssektoren får adgang til moderne tiltag, der forøger
produktiviteten og sikrer bæredygtige produktionssystemer, samt at der i 2018 findes ni nye
nationale forskningsprogrammer (inden for quinoa, grøntsager, majs, hvede, kartofler, husdyr,
skovbrug og sukkerrør) i samarbejde med offentlige, private eller civilsamfundsorganisationer.

EMPODERAR-DETI
EMPODERAR er en selvstændig enhed under Landbrugsministeriet, der er ansvarlig for at
gennemføre det nationale udviklingsprogram for landbruget, DETI. DETI tilbyder teknisk
assistance til småbønder og faciliterer offentlige og private investeringsprojekter baseret
på modeller, der indkluderer lokalbefolkningen i beslutningsprocesserne. Konkrete aktiviteter, som
støttes, er blandt andet med-finansiering af investeringsplaner for små landbrugs-organisationer i
Chuquisaca, Potosí, Oruro og La Paz. På linje med den bolivianske regerings prioriteter vil
Danmark desuden støtte indførelsen af DETI-modellen i Amazonasregionen som et supplement til
indsatsen inden for miljøprogrammet.

Produktionsministeriet
Produktionsministeriet er en forholdsvis ny partner. I løbet af det forgangne år er der givet støtte til
finansiering af et pilotprojekt med henblik på at styrke kort- og langsigtet strategisk planlægning,
udarbejdelse af alternative låneordninger for småbønder samt etablering af nationale standarder
inden for erhvervsområdet.

De primære aktiviteter, som produktionsministeriet vil støtte, er kapacitetsopbygning indenfor kortog langsigtet strategisk planlægning, udarbejdelsen af en national lov om virksomhedens sociale
ansvar (CSR) samt forbedringer i det nationale register for industri og miljø. Erfaringer med CSR i
Bolivia fra Danida Business Partnerships vil tjene som grundlag for kapacitetsopbygning i
ministeriet.

ProBolivia – JIWASA
ProBolivia er en selvstændig enhed under Produktionsministeret, hvis samarbejde med Danmark er
etableret gennem EU-støtte. ProBolivia er ansvarlig for gennemførelsen af programmet JIWASA,
der målrettet arbejder med indkomst-generering for små og mellemstore virksomheder i byområder.
Programmet bygger på erfaringer fra DETI-programmet og anvender de samme metoder.
Programmet vil være en strategisk fortsættelse af EU's støtte til ProBolivia, der sluttede i
begyndelsen af 2014.
De primære aktiviteter, som ProBolivia med dansk støtte arbejder med, er assistance til
kapacitetsopbygning inden for økonomistyring og kommercialisering, regionale konsultationer
samt medfinansiering af produktionsudstyr og investeringsplaner. Det geografiske fokus for
samarbejdet er de bymæssige områder El Alto, Potosí og Cochabamba.

