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FORORD
Denne reform er fremmet af både udefrakommende nye rammer og af et ønske fra CISUs bestyrelse og
sekretariat om at udvikle CISUs pulje i overensstemmelse med de seneste års erfaringer. Målet er at styrke
medlemmers, ansøgeres og bevillingshaveres rammer for bedre at kunne arbejde i en både forandret og
fremover mere omskiftelig kontekst.
Vi har valgt at bruge lejligheden til at integrere nye muligheder, forenkle puljerne for alle, indbygge de
seneste års erfaringer fra CISUs arbejde samt en række aktuelle temaer. De temaer kan man læse mere om
i det udsendte pejlemærkepapir – som kan ses på cisu.dk/pejlemærker.
CISUs bestyrelse har en god traditionen for at sende nye retningslinjer for puljer til høring i medlemsskaren
og hos andre interessenter. Denne gang er det en større reform af CISUs puljer, og høringsmaterialet er
derfor ret omfattende. En del af det er uundgåeligt teknisk og juridisk præget, og andet indeholder en del
udviklingsfaglige begreber. Vi håber det er muligt at læse og vurdere det på den baggrund. Vi gør vores
bedste for at kommunikere det læseværdigt og forståeligt. Men er der behov for en forklaring under
høringen, så kan man skrive, ringe eller deltage i de møder, vi arrangerer.
De endelige politiske og forvaltningsmæssige rammer for CISUs pulje er endnu ikke kendte (rammer, der
defineres af den nye Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi, Finanslov 2017 og Udenrigsministeriets
udmøntning af disse). Desuden pågår der pt. et regeringsskifte. Der kan derfor ske ændringer i de rammer
der gælder for alt nedenstående!
Vi håber, udspillet vil blive godt modtaget - og vil samtidig gerne give rum til konstruktiv og kritisk dialog
om vores fælles rammer.
Vi vil løbende udbygge vores informations-, kursus- og rådgivningstilbud til de nye behov, der opstår med
reformen.
God læse- og kommenteringslyst
Bestyrelsen
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INDLEDNING
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Vejledning
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Høringen og processen
Høringen består i, at dette dokument sendes til skriftlig kommentering. Det suppleres af en præsentation
på CISUs årlige Status- og dialogmøde den 24.november samt et eller flere netbaserede dialogmøder med
mulighed for dialog med CISUs bestyrelse og sekretariatet.
Høringen danner baggrund for den videre bearbejdning og vedtagelse af nye retningslinjer i bestyrelsen i
december måned. Vi er undervejs i løbende dialog med Udenrigsministeriet, som skal godkende
retningslinjerne, inden de sættes i værk. Reformen og reformens forskellige elementer bliver indfaset i
løbet af 2017.
CISUs sekretariat reviderer sideløbende med denne proces samtlige former for skemaer og formater, så de
understøtter de nye retningslinjer.
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Hvordan kommenterer man?
Vi vil gerne bede om, at kommentarer er:
- korte og præcise og undlade at foreslå mindre sproglige rettelser, korrekturrettelser o.l.
- med referencer ind til enten afsnit, hvis det er generelt eller linjenumre, hvis det er tekstnært
- skrevet ind i elektronisk form (fx word- eller PDF-dokument)
- med angivelse af organisationsnavn og en kontaktperson - hvis vi har behov for at få noget uddybet
- indsendt inden mandag den 5. december kl. 9.00. Meget, meget gerne inden!
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Indholdet
Dette oplæg til reform af CISUs puljer består af fire dele:
1) Denne indledning og vejledning
2) Baggrund og rammer for reformen
3) Fælles formål og principper
4) Fælles forvaltningsmæssige, faglige og tekniske rammer
5) Udkast til retningslinjer for de fire "ansøgningsvinduer"
A. Medborger
B. Civilsamfund
C. Partnerskabsprogram
D. Samfinansiering
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Kommentarer sendes til kj@cisu.dk, herefter vil de hurtigst muligt blive gjort tilgængelig på cisu.dk/høring
til inspiration for andre.

Både de overordnede mål og principper og de fire udkast til retningslinjer for vinduerne bliver i de endelige
udgaver suppleret af en række forklarende bokse, vejledninger, eksempler og henvisninger til relevante
støttedokumenter (som i de nuværende retningslinjer).
Læsevejledning
I høringsdokumentet er der to overordnede afsnit at kommentere på. De gælder begge for den samlede
pulje: Afsnit 3 omhandler de overordnede mål og principper og afsnit 4 omhandler det
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121
122

forvaltningsmæssige, faglige og tekniske grundlag. Derefter følger afsnit 4 A-D med udkast til retningslinjer
for de fire ansøgningsvinduer. Man kan frit vælge at kommentere på hele eller dele af dokumentet.

123

Baggrund og rammer for reformen
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Kontekst
Til medlemsmøder i oktober udsendte CISU en oversigt over kontekst og pejlemærker som baggrund for
reformen. Den kan findes på cisu.dk/pejlemærker - og bliver derfor ikke gentaget her.
Vores kontekst er præget af at, der er voldsomt mange forandringer i spil, som på forskellig vis påvirker det
globale samarbejde. En del af disse forandringer påvirker konkret danske organisationers daglige
samarbejde med partnere ude i verden. En række nøgleord er:

132

Verdensmål Folkeligt engagement Nye partnerskaber Migration,

133
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Bæredygtighed Flygtningestrømme Indskrænkning borgernes frihedsrettigheder
Forenkling Nærområder Nye teknologier Skrøbelige situationer Færre offentlige
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midler Privatsektorsamarbejde Flest fattige i mellemindkomstlande Nye aktører
Kobling af humanitær bistand og udvikling Globalt medborgerskab Nye og
innovative løsninger "Leave no one behind" Ny dansk udviklingspolitik Stigende ulighed
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Seks vigtige hensyn
I arbejdet med reformen tager vi udgangspunkt i seks vigtige hensyn:
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De vigtigste ændringer
Med puljereformen ønsker CISU at bidrage til et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske
udviklingssamarbejde, udviklingen af stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund samt strukturelle og

Den forventede politisk vedtagne ramme for CISU
- den nye udviklingsstrategi, finanslov 2017 og dialogen med Udenrigsministeriet
Et strategisk sigte baseret på CISUs egne mål, strategier og værdier
- som vedtaget på generalforsamlingen
Et fortsat solidt fagligt grundlag
- anvendelse af de mange års erfaringer, læring og opsamlet viden i medlemsorganisationerne og CISU
Det skal være forvaltningsmæssigt muligt at håndtere
- for ansøgere og for CISU - i alle ledder af processen fra ansøgning til bevilling, forvaltning og rapportering
Reformen ses som legitim hos medlemmer, ansøgere og interessenter
- som skabende mulighed for mangfoldighed af indsatser understøttende mål for puljen
Reformen er muligt at kommunikere forståeligt
- selvom det er kompliceret, fordi det også er juridiske, forvaltningsmæssige og faglige dokumenter
Det er gode hensyn at have in mente under den videre læsning.
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bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige muligheder i
udviklingslande.
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Der er et klart defineret politisk ønske om, at CISUs støtte udbygges til en bredere kreds af lande. Endvidere
har en række organisationer allerede oplevet at støtten til deres partnerskaber må udfases alene på grund
af et for højt BNI for det pågældende land. Det foreslås at der åbnes - med enkelte begrænsninger - for 13
lande med et højere BNI (se senere afsnit om 'Lande hvortil der kan søges'). Der kan åbnes for yderligere
specificerede lande, hvis de indgår i andre puljer f.eks. fra andre dele af UM (en fortsættelse af den
nuværende Naboskabspulje eller Klima og Miljøpuljen kunne være eksempler herpå)
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kravsaftstemthed og forenkling (i.f.t. ansøgningernes størrelse, organisationens kapacitet mm.).

204

pres eller i fare, har begrænset råderum og eller ingen direkte mulighed for at modtage funding.

Det sker blandt andet igennem åbningen af et nyt ansøgningsvindue: "Medborgervinduet". Her
gives ansøgere forenklet adgang til støtte til indsatser, der kan forstærke og udvikle det mellemfolkelige
samarbejde, engagement og frivillighed i bredeste forstand. Det er hensigten her at fremme nytænkning,
og at organisationerne rækker ud efter nye typer af samarbejde, aktører og partnere i det
omgivende samfund. Det er med til at understøtte et grundlæggende princip i FN's Verdensmål, nemlig at
bæredygtig udvikling kræver, at alle verdens borgere engagerer sig og tager stilling og ansvar.
Vi må anerkende, at der er begrænsede midler, flere om buddet og allerede mange erfarne organisationer.
Derfor har vi generelt lagt op til at få midlerne til at række længere i partnerskaberne. Det betyder
at bevillingerne i høj grad skal understøtte både den danske organisations, partnernes og partnerskabets
kapacitet til - og indsatser for - at opbygge supplerende finansieringsmuligheder og at indgå i (gerne nye
typer af) samarbejde med andre aktører, netværk og alliancer. Det er en del af det, vi fremover vil kalde
katalysatorrollen. For de større bevillinger er der krav om at der over tid skabes et bredere
finansieringsgrundlag - for eksempel for partnernes strategiske serviceydelser. Det betyder også, at man i
mindre grad kan udbrede det samme projekt for CISU midler.
Vi vil med et udbygget samfinansieringsvindue forøge mulighederne for at arbejde med at skaffe
andre former for finansiering. Det bliver suppleret af mere og bedre information, kurser og rådgivning om
finansiering og katalysatorrollen.

Der er - særligt i civilsamfundsvinduet - et stærkere fokus på, hvilken kontekst indsatsen foregår i.
Det drejer sig om, hvorvidt det er indsatser i skrøbelige lande og situationer eller i fattige, men stabile,
lande og lande, der er inde i en (økonomisk) god udvikling. Det betyder, at vurderingskriterierne her vil
blive vægtet forskelligt efter konteksten.
Det er hensigten, at princippet om et helhedsorienteret skøn ift. ansøgningens formål skal styrkes i
bevillingsafgørelserne, og vurderingskriterierne bliver derfor løftet mere op på formålsniveau, efter en
periode, hvor der har været fokus på projektmål, -struktur og -sammenhæng. Samtidig styrkes fokus på

Det tydeliggøres, at der kan arbejdes med fleksible rammer, hvor partnere/målgruppe er under
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Hvorfor nu fire ansøgningsvinduer?
Målet med de fire ansøgningsvinduer er, at man kan ansøge lige præcis ind i den ramme, der passer til
ansøgernes behov og ideer for den konkrete indsats. Dermed tilpasses retningslinjer, ansøgningsformater,
vurderingskriterier og bevillingsforløb til de forskelligartede behov, der er hos ansøgere. Det er en
forenkling der, udover indholdssiden, samtidig åbner for hurtigere behandling af ansøgninger.
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Oversigt over forenklinger
Med den aktuelle ramme er der lige nu mulighed for at gennemføre en række forenklinger i alle dele af
puljen fra ansøgning, til bevilling, for forvaltning og for rapportering. Der vil være forskelle ift.
ansøgningernes størrelse, de forskellige ansøgningsvinduer og organisationernes erfaring og kapacitet.
Der er dog grænser for, hvor langt CISU kan forenkle, da vi samtidig er stillet over for en række
forvaltningsmæssige krav fra f.eks. Rigsrevision og Udenrigsministeriet om transparens og tydelighed i
bevillingsgrundlag samt til at kunne dokumentere resultater af støtten igennem puljen både hver for sig og
samlet.

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Her ses en samlet oversigt over de påtænkte forenklinger

Under en fælles formålsramme (se afsnit om ' Ide og Formål') dækker de fire vinduer forskellige formål
udsprunget af den aktuelle kontekst og politiske ramme, nemmere mulighed for inklusion af flere lande og
åbner for bedre vilkår for ansøgninger til indsatser i skrøbelige lande og situationer. Vi kan fastholde det
gode vi har fra Civilsamfundspuljen samtidig med, at vi kan gennemføre nogle helt nye åbninger i det nye
Medborgervindue, sikre en nyudviklet programfacilitet og skabe bedre vilkår for samfinansiering.
Der vil altid være adgang til vejledning og rådgivning om, hvilket vindue der er relevant for
organisationernes ideer og planer.

Med de fire adskilte "vinduer" tilpasses puljen så ansøgninger håndteres og vurderes inden for netop den ramme, der
passer til ansøgningens størrelse og karakter (se mere nedenfor).
Medborgervinduet
- Partnerskabsaktiviteter og små projekter får egne vurderingskriterier, og antallet af kriterier reduceres fra fem til tre.
- Ansøgningsformatet forenkles og forkortes fra 12 til syv sider, og ansøger/partnere kan selv vælge, hvilken metode
man vil bruge til opbygning af sine indsatser/projekter.
- Der åbnes med op for nye typer partnere/aktører og adgang for registrerede socialøkonomiske virksomheder.
- Ansøgningsfristen bliver løbende frem for halvårlig.
- Behandlingstiden nedsættes fra ti uger til fire uger.
- Intet krav om statusrapport ved indsatser på op til to år.
- Indsatser under 100.000 kr. revideres af foreningens egen revisor som led i revision af årsregnskabet.
Civilsamfundsvinduet
- Ansøgningsformatet forenkles og forkortes fra max 25 sider til 20 sider.
- Vurderingskriterier tager tydeligere udgangspunkt i den specifikke landekontekst.
- Relevans, og den gode civilsamfunds ide og potentiale vægtes højere i.f.t. projektets tekniske sammenhæng.
- Budgetformater forenkles.
- Behandlingstiden nedsættes fra ti til otte uger.
- Bevillingshavere vil få større fleksibilitet mht. selv at foretage justeringer undervejs i projektperioden.
- For mellemstore projekter under 1 mio. kr. med en projektperiode på op til 30 måneder vil der ikke være krav om
årlig statusrapportering.
- Tydeligere adgang til anvendelse af alternative kanaler til pengeoverførsler i svære kontekster.
- For projekter på over på 1 mio. kr. eller med en varighed på mere end 30 måneder erstattes kravet om årlig
statusrapportering af krav om én midtvejsrapport.
Partnerskabsprogramvinduet
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- Ansøgningsprocessen forbedres på en række måder. Eksempelvis forenkles formater og behandlingsprocedurer.
- Vurderingskriterier er endvidere formuleret med klar vægtning i forbindelse med vurdering af ansøgninger.
- Behandlingstiden for ansøgninger nedsættes desuden fra ca. tolv til seks måneder.
- Bevillingshavere vil under implementering have udstrakt fleksibilitet mht. strategiske og budgetmæssige justeringer i
ft. ændringer i konteksten.
Rapporteringskrav under implementering og ved afslutning gøres tydeligere.

273
274
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Tidsmæssig indfasning af nye retningslinjer
Vinduerne for civilsamfund og samfinansiering får første ansøgningsfrist den 15. marts 2017, som hidtil
udmeldt. Retningslinjer og ansøgningsformater er klar medio januar.
Medborgerpuljen forventes at åbne med løbende ansøgningsfrist senest den 1. maj 2017 med retningslinjer
og formater klar omkring den 1. februar.
Programpartnerskaber indfases i løbet af 2017 med de nødvendige overgangsordninger for eksisterende
programaftaler.

280
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Fremtiden for organisationer med rammeaftaler
Regeringens beslutning om at ændre vilkårene for de 19 organisationer med en rammeaftale med
udenrigsministeriet kan få indflydelse på puljereformen. Med beslutningen er der ikke lagt op til, at alle 19
får en ny såkaldt strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet fra den 1. januar 2018.
Organisationer uden strategisk partnerskabsaftale, kan vælge/skal overgå til en anden og endnu ukendt
modalitet. CISU er blevet nævnt af Udenrigsministeriet som en mulig operatør heraf (foreløbig som den
eneste). Organisationerne tager deres aktuelle (samlede) finanslovsmidler med over i en ny modalitet.
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Fremtidige muligheder for at inkludere andre puljer
Det er hensigten, at de kommende retningslinjer skal kunne integrere midler fra for eksempel andre dele af
Udenrigsministeriets finansiering (som i de udløbende Naboskabs- og Klimapuljer hhv. 2017 og 2016). Der
er eksempelvis gjort klar til at kunne integrere indsatser i EU's nabolande, eller lande der er på "øverste trin
" i DAC/OECDs liste over udviklingslande, hvor der kan anvendes særlige vurderingskriterier.

Samfinansieringsvinduet
Udvidet adgang til samfinansiering gennem:
- Ny enkel adgang til ressourcer til forberedelse af ansøgninger om samfinansiering.
- Mulighed for finansiel samfinansiering til projekter ikke blot støttet af EU men også andre donorer.
- Udarbejdelse af standarddokument, der inkluderer organisationers track-record over tidligere gennemførte CISUstøttede civilsamfundsindsatser, som kan anvendes af organisationer over for andre mulige donorer og
finansieringskilder.
Det bemærkes at flere at disse forenklinger kræver UM's utvetydige godkendelse

CISUs bestyrelse er åben over for at drøfte mulighederne for, om CISUs involvering er den bedste løsning.
En forudsætning herfor er, at det kan ske i en tæt dialog med de relevante organisationer (hvoraf mange er
CISU-medlemmer) og med Udenrigsministeriet. Det skal i givet fald ind som en del af puljereformen og på
længere sigt skal modaliteten formentlig indgå i et revideret Partnerskabsprogramvindue.
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1. FÆLLES PORTAL FOR CISUS PULJE
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Puljens fælles formål og principper
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Hvilken pulje?
CISUs pulje er en fleksibel støttemulighed, der er tilpasset til og kan søges af alle typer af danske, folkeligt
baserede civilsamfundsorganisationer, erfarne som uerfarne, små som store, frivilligt baserede som
medarbejderbaserede. (visse basale adgangskrav er fortsat gældende - se senere).

310
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Idé og formål
Puljens formål tager udgangspunkt i den danske Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi fra 2016 - med
den gældende danske civilsamfundspolitik fra 2014 og mål 16 og 17 i FN’s Verdensmål fra 2015 - samt i
CISUs egne strategier og værdier.
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Puljens overordnede formål er, at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og
aktører med henblik på at opnå:
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Fælles principper
Puljen bygger på en række overordnede faglige og forvaltningsmæssige principper, som har dannet
grundlag for den succesfulde implementering og effekt af CISUs puljer over tid. Det drejer sig om:
- En (mangfoldig) partnerskabstilgang byggende på ideen om gensidige bidrag og gensidigt udbytte.
- En rettighedsbaseret tilgang.
- Udviklingstrekanten som fælles forståelsesramme - anvendt med forskellig vægt efter formålet.

Puljen er finansieret via Udenrigsministeriet, som fastlægger de overordnede indholds- og
forvaltningsmæssige rammer for støtten, baseret på Folketingets vedtagelser om det danske
udviklingssamarbejde. Puljens finansielle ramme fastlægges hvert år i finansloven. Puljen forvaltes
selvstændigt af CISU som en del af en partnerskabsaftale imellem Udenrigsministeriet og CISU.
Retningslinjerne for puljen er udarbejdet af CISU og godkendes af Udenrigsministeriet.

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer
sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle
niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.
Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige
muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

Det er en fleksibel støtteform, som er tilpasset folkelige organisationers rammer, arbejdsformer og frivillig
deltagelse - og samtidig bidrager til at sikre kvalitet og konkrete resultater.
Tilsammen udgør puljens indsatser et mangfoldigt og innovativt bidrag til den samlede danske
udviklingsbistand.

-

Transparens og åbenhed i forvaltningen (åbne vurderingskriterier, åbenhed om processer, afgørelser og
begrundelser herfor, adgang til godkendte ansøgninger mv.)
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-
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351
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Oplysning i Danmark
Ansøgninger til puljen kan inkludere op til 2 % af en bevilling til oplysningsaktiviteter i Danmark.
Der er generelt en forventning om at oplysningsvirksomhed tænkes ind som en integreret del af den
samlede indsats og som en del af de gensidige bidrag i partnerskaberne. Oplysningsvirksomhed om forhold
i udviklingslande, og hvordan mange af disse forhold er tæt forbundne med resten af verden, er med til at
engagere folk i opfyldelsen af FN's Verdensmål - både herhjemme og udviklingslande. Det inkluderer
muligheder for at partnerne også udfører kommunikations- og oplysningsaktiviteter i deres kontekst.

-

At grundlæggende LTA/PANT principper gælder for alle parter (legitimitet / transparens /accountability
/ deltagelse / ikke-diskrimination)
Ordentlighed i forvaltningen med anvendelse af de højeste standarder inden for god forvaltningsskik.
Kapacitetsudvikling igennem læring fra praksis, erfaringsudveksling, rådgivning, netværks- og
kapacitetsopbygning bidrager sammen med puljen til at opnå gode resultater af
medlemsorganisationernes indsatser - og understøtter gensidigt udviklingen af CISUs arbejde.

Forklarende bokse
De endelige retningslinjer for puljen vil - ligesom de nuværende - indeholde forklarende bokse. Det vil for
eksempel være om hvad er: ”Verdensmål 16 og 17” / ”(stærke) civilsamfund” / ”rettighedsbaseret tilgang”
/ ”partnerskaber / ”udviklingstrekant” / ”bæredygtighed” / "oplysning og reframing" samt henvisninger til
CISUs positionspapirer og andre materialer om relevante temaer.

362
363

Fælles forvaltningsmæssige, faglige og tekniske rammer

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Bevillingsprincipper og processer:
For bevillingsafgørelser gælder der et helhedsorienteret skønsprincip med klar kravsafstemthed (vurdering i
forhold til indsatsens relevans, formål, størrelse og karakter samt organisationens kapacitet og track record
hos CISU/UM samt hos andre eventuelle donorer).
Desuden er der:
- adskilte og formålsbestemte vurderingskriterier alt efter hvilket vindue der søges i
- klar adskillelse af rådgivningsfunktioner og bevillingsproces/-kompetence
- kun direkte ansøgerdialog med bevillingssystemet på dettes foranledning (= uddybende spørgsmål)
- åbne begrundede afgørelser og bevillingsnotater (inkl. evt. scoring) over for ansøger på baggrund af
kendte vurderingskriterier
- scoring i henhold til vurderingskriterier der anvendes af bevillingssystemet, hvor det er nødvendigt
efterfølgende at kunne rangere støtteværdige ansøgninger for at overholde de fastsatte budgetrammer
- offentlig adgang til alle godkendte ansøgninger
Principper for vurderingspraksis opdateres og kalibreres løbende for at sikre principiel ensartethed i
vurderingerne. Det finder sted både inden for bevillingssystemet - og i systemets samspil med viden og
praksis fra rådgivninger, kurser, monitorering, tilsynsrejser etc. Skøn sættes aldrig under regel.

382
383
384
385
386

Krav til den ansøgende danske organisation (eligibility):
Puljen kan søges af folkelige organisationer forankret i Danmark. Med det menes:
- At organisationen skal have organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.
- At formanden og hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller
udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark.

Konkrete bevillingsforløb med ansøgningsfrister, sagsbehandlingstider osv. findes under de enkelte vinduer.
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-

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

Partnere i de omfattede lande
Alle indsatser skal foregå i samarbejde med partnere baseret i de af puljen omfattede lande. Det er som
udgangspunkt partnerens/partnernes ansvar at gennemføre alle indsatser uden for Danmark. Alle
deltagende parters rolle og samarbejdet imellem dem skal være defineret i indsatsen/ansøgningen.

-

At organisationen skal have eksisteret i minimum et år, og have mindst 50 betalende medlemmer eller
støttepersoner.
At organisationen skal have et sæt vedtægter samt regnskaber underkastet revision.

Den ansøgende organisations bestyrelse skal kunne påtage sig det fulde ansvar for ansøgningen og en
efterfølgende bevilling.
Hvis flere danske organisationer søger sammen - hvad der er muligt - skal der være en ”lead organisation”,
som lever op til ovenstående, som er forvaltningsmæssig og juridisk ansvarlig for bevillingen og kontrakten
med CISU. For ansøgende etablerede paraplyorganisationer skal mindst én af medlemsorganisationerne
leve op til ovenstående krav.
Puljen kan ikke søges af erhvervsdrivende fonde, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner herunder højskoler. Den kan heller ikke søges af organisationer, som har en strategisk partnerskabsaftale
med Udenrigsministeriet (eller under ny modalitet hvis ikke hos CISU).
For Medborgervinduet foreslås en særlig 1-årig prøveordning hvor danske lovgivningsmæssigt registrerede
socialøkonomiske virksomheder kan få adgang til at ansøge uden at opfyldelse af ovenstående krav. Øvrige
dele af retningslinjerne er fuldt gældende for disse ansøgere.
Puljen kan ikke støtte indsatser, som har mulighed for at kunne opnå støtte i puljerne under Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer og Dansk
Flygtningehjælps diasporapulje.

Det er muligt både at arbejde med flere partnere i samme indsats/ansøgning, og det det er muligt at
inddrage eller samarbejde med alle andre relevante aktører i indsatsen.
Partnere(n) i de omfattede lande skal være en del af civilsamfundet i det pågældende land. Altså
eksempelvis organiserede civilsamfundsgrupper, -bevægelser og -organisationer, fagforeninger og
erhvervsorganisationer, borgergrupper og ”community based organisations” (CBOer), netværk primært
mellem de nævnte organisationstyper, samt nationalt registrerede og forankrede afdelinger af
internationale civilsamfundsorganisationer, som den danske organisation er en del af.
Partnere må ikke være enkeltpersoner, familier, landets regering eller politiske system, en offentlig
myndighed eller institution eller en privat virksomhed. I ganske særlige tilfælde vil andre aktører, der under
andre omstændigheder ville kunne indgå i samarbejdet som strategiske partnere, kunne påtage sig rollen
og ansvaret som lead-partner under Medborgervinduet. Det kan også være virksomheder, der basalt
opfylder samme krav som til registrerede danske socialøkonomiske virksomheder. Sådanne partnerskaber
skal kunne konkret begrundes i forhold til relevans og opnåelse af formålet - samt de særlige
omstændigheder der nødvendiggør det. Det anbefales at tage kontakt til CISU for at få en indikation på den
mulige adgang (adgang/eligibility), inden ansøgningen iværksættes.
Med flere partnere inden for samme indsats/ansøgning gælder der ikke et krav om, at der skal være én
lead-organisation. Der skal til gengæld altid være en klar rolle- og ansvarsfordeling i implementering af
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447

bevillingen mellem de forskellige partnere (og andre aktører). Denne fordeling skal være tydelig for såvel de
forskellige partnere som for målgruppen.

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

Lande hvortil der kan søges
Puljen kan støtte indsatser, som foregår i udviklingslande. Det defineres således:

463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
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475
476
477
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479
480
481
482

Tilsagnshåndtering og rammer
Der er færre midler efter nedskæringerne til et stadigt stigende antal ansøgninger fra flere og flere
(voksende og dygtigere) organisationer og partnere. Det kan blive udfordret yderligere med de bredere og
flere formål samt adgang til flere lande.

Hvor partneren er en uformel organisering, en ikke-juridisk, ikke-registreret enhed eller på anden måde er
forhindret i, at være direkte partner, kan en anden organisation, også sådanne som ikke direkte er en del af
civilsamfundet, i særlige tilfælde og under de rette forudsætninger, fungere som bindeled til den
ansøgende danske organisation. Det kan i særlig grad tænkes nødvendigt i områder/stater - eller for
udsatte grupper - hvor der er indskrænkninger i gruppernes/organisationernes råderum og adgang til
direkte funding.
Organisationer og partneren må ikke være opført på FN's eller EU's terrorlister, som opdateres løbende.
Det er den danske organisations ansvar at sikre dette.

Alle lande på OECD/DAC liste over udviklingslande til og med de der er kategoriseret som ’lower middle
income countries and territories’ kan støttes umiddelbart uanset BNI. (Det betyder, at der i CISUs puljer kan
støttes indsatser i 13 flere lande end i 2016, da den gruppe omfatter lande med en BNI-grænse på op til
4125 USD). I en del af disse lande har en række danske organisationer arbejdet med CISU-midler inden for
de seneste år. Fire af de 13 lande kan i dag støttes under CISUs Naboskabspulje.
Ansøgningsbeløbet for indsatser i lande med over 3300 USD i BNI (nuværende grænse) vil maksimalt være
1 mio. kr. (foreløbig mulig grænse)
Det er usikkert om CISUs nuværende aftale om den særlige pulje til EU’s naboskabslande vil blive videreført
efter 2017 (hvor den fortsættes som særskilt pulje). Hvis det er tilfældet vil den om muligt blive integreret i
Medborgervinduet og betyde, at der kan ansøges til flere udvalgte lande. Det samme kan gælde andre
puljemidler fra en fælles aftale med Udenrigsministeriet.

Med finansloven for 2017 er der rådet en smule bod på det (med tilbageførsel af 12 mio. kr. af besparelsen
på 40 mio. kr. i 2016). Der vil fortsat være et stærkt behov for at have ”hånd i hanke” med styringen og
monitorering af forbruget af tilsagn til de forskellige vinduer.
Som udgangspunkt anvendes følgende redskaber - typisk for et år ad gangen - for at sikre en vis bredde i
fordelingen i forhold til puljens samlede målsætninger:
- Fastsættelse af finansielle maksimumsgrænser for ansøgninger inden for de fire ansøgningsvinduer
- Fastsættelse af en fælles maksimumsgrænse for den enkelte organisation
- Fastlæggelse af eventuelle andre grænser inden for vinduerne (f.eks. ved forskellig BNI o.l.)
- Fastlæggelse af en fordeling af tilsagnsbudgetter for de enkelte vinduer
- Hvor det er nødvendigt anvendelse af scoring/ranking af ansøgninger til afgørelse inden for de
støtteværdige bevillinger
- Er der tale om manglende midler på beskedent niveau for at kunne støtte alle/ramme en
tilsagnsgrænse, kan der ske mindre omfordelinger i løbet af året. Tilbageførte midler kan også
anvendes som en buffer hertil.
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Beløb og grænser (herunder fordeling og grænser inden for de enkelte vinduer) bliver fastsat af bestyrelsen
for 2017 i december 2016. Det sker på baggrund af en analyse af 2015 og 2016 runderne og budget- og
ansøgningsestimater for 2017.

ALLE ANGIVNE BELØBSGRÆNSER ER SÅLEDES ALENE INDIKATIONER OG IKKE ENDELIGE
Der indføres en stærk og systematisk monitorering af budgetter og tilsagnsmidler på både vindues- og
puljeniveau. Det skal sikre at bestyrelse og sekretariat løbende kan følge op og justere, såfremt billedet
ændrer sig betydeligt i løbet af året.
I første omgang foreslås det, at Medborgervinduet friholdes for scoring/rangering bl.a. for at kunne
gennemføre forenklingen af vurderingskriterier og ansøgningsformater. Som udgangspunkt vil alle
støtteværdige ansøgninger i vinduet modtage en bevilling. Ved forbrug udover det estimerede
(tilsagnsbudget) kan bestyrelsen beslutte at indføre et scoringssystem (som er forberedt) eller alternativt
kunne sætte behandling af ansøgninger på stand-by indtil årsskiftet.
Vilkårene for tilsagn til partnerskabsprogrammerne ændres fra 2017. Det og de særlige vilkår for at opnå en
programbevilling beskrives under programvinduet.
De fire ansøgningsvinduer
Nedenfor finder udkast til retningslinjer for de fire ansøgningsvinduer. Som retningslinjer er de til en vis
grad tekniske og juridiske i deres form. Når de bliver endelige vil de som hidtil blive suppleret af forskellige
former for vejledninger, eksempler og henvisninger til relevante støttedokumenter.
2. Medborger
3. Civilsamfund
4. Samfinansiering
5. Partnerskabsprogram
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2. MEDBORGERVINDUET
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Fra 25.000 - 400.000 kroner (indikativ grænse)
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Formål
Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål:

545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

Baggrund
Den nye danske udviklingspolitiske strategi understreger ønsket om en bred folkelig deltagelse og frivilligt
engagement i udviklingssamarbejdet. Den lægger op til at understøtte et bredt partnersamarbejde i forhold
til temaer og geografi. Den lægger op til en forenklet adgang for de ansøgende organisationer, der står mål
med karakteren, størrelsen af indsatsen og foreningernes kapacitet. Strategien lægger også op til at afprøve
og udbygge samarbejde på tværs af forskellige aktører.

Medborgervinduet er en fleksibel støttemulighed, som kan søges af både erfarne og mindre erfarne
organisationer. I Medborgervinduet kan man både søge små udviklingsprojekter såvel som indsatser, der
retter sig mod udvikling af en partnerorganisation og partnerskabet. Bedømmelsen af indsatser i
Medborgervinduet vil være mere fleksibel og risikovillig end de andre vinduer i puljen.

Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører
med henblik på at opnå:
Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskerne involverer
sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle
niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.
Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige
muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

Medborgervinduets særlige formål er at opnå et bredt funderet mellemfolkeligt engagement, hvor
mennesker og organisationer i fællesskab opnår viden, tager ansvar for og handler på lokale, nationale og
globale udfordringer. Vinduet understøtter frivillighed og civil organisering i bredeste forstand, i Danmark
såvel som i udviklingslande.
For at fremme det bredest mulige folkelige engagement giver Medborgervinduet:
- enkel og fleksibel adgang til mindre indsatser
- mulighed for at afprøve nye metoder og eksperimenterende tilgange samt inddrage nye aktører i
samarbejdet

Strategien bygger samtidig også på FN's Verdensmål. De har sat en ny ramme for forståelsen af fattigdom
og global ulighed, som understreger behovet for ikke kun penge, men også aktivt engagement fra alle
borgere (såvel som virksomheder, institutioner og politikere) i alle lande over hele verden. Målene ønsker
at fremme samarbejde mellem nye aktører, herunder mellem udviklingsorganisationer og virksomheder,
forskningsinstitutioner og andre om opfyldelse af målene.
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Med fleksibiliteten i Medborgervinduet åbnes der op for en større risikovillighed over for at afprøve nye
former for samarbejder; også med myndigheder, privatsektoraktører, traditionelle ledere, uformelle lokale
organiseringsformer eller andre, så længe at folkeligt engagement, civil organisering og udsatte gruppers
rettigheder er indsatsens omdrejningspunkt. Der skabes potentiale for nye kreative tilgange og metoder for
at opnå det angivne.
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Støtteformer
Under Medborgervinduet kan der typisk søges støtte til:
- Små udviklingsprojekter hvor kravene til forventede resultater og forandringer er mindre end for større
projekter under civilsamfundsvinduet. Små udviklingsprojekter har primært til formål at støtte civil
organisering, der bidrager til forbedrede vilkår for fattige og udsatte målgrupper. Små
udviklingsprojekter kan have en traditionel projektstruktur med udgangspunkt i et projektmål, såvel
som være en serie af enkeltstående aktiviteter med individuelle mål som en del af et strategisk
målrettet forløb.

Indsatser under Medborgervinduet kan søges af alle organisationer, men er særligt nyttigt, hvis partnerne
ikke er så erfarne, hvis indsatsområdet eller samarbejdet er nyt, hvis formålet primært er læring eller
"awareness raising", eller hvis der bliver afprøvet nye tilgange,

-

Partnerskabsindsatser, der har styrkelse af organisering, organisationer, samarbejde og partnerskaber
samt konkrete udadvendte aktiviteter som omdrejningspunkt. Sådanne partnerskabsrelaterede
aktiviteter kan være relativt kortvarige og fokuserede. Der er ikke nogen fast opskrift for, hvordan
indholdet i en partnerskabsindsats sættes sammen. Nogle gange vil selve partnerskaberne være i fokus,
andre gange vil det eksempelvis være kapacitetsopbygning, netværksarbejde, oplysning og "awareness
raising", en mindre kampagne eller læring og innovation, der står centralt.

Mulighederne er ikke begrænset til disse og der kan være tale om indsatser, der kombinerer de to typer af
støtte, så længe indsatsen retter sig tydeligt mod puljen og vinduets formål. Det er muligt, at flere
organisationer / aktører går sammen om indsatsen - både i Danmark og i udviklingslandet ligesom partnere
kan være netværk.
EKSEMPLER:
Mulighed 1: Små udviklingsprojekter
Et mindre projekt vil typisk strække sig over en
periode på et år eller mere. Målgruppen, som er
fattige eller på anden måde udsatte
befolkningsgrupper, vil være involveret og få direkte
udbytte af indsatsen.
Små projekter kan eksempelvis omfatte:
-

-

aktiviteter, der mobiliserer og engagerer folk til
at organisere sig og kæmpe konkret for deres
eller andres rettigheder
udvikling af innovative metoder inden for f.eks.
uddannelse eller sundhed
andre projekter såsom eksempelvis miljø- og
energiprojekter eller opbygning og
kapacitetsudvikling af låne- og sparegrupper,
organisering af sociale projekter, fremme af

Mulighed 2: Partnerskabsindsatser
En partnerskabsindsats vil typisk have fokus på at
styrke og udvikle partnerorganisationen og dens
kapacitet eller på partnerskabet mellem de to (eller
flere) aktører.
En partnerskabsindsats kan eksempelvis omfatte:
-

-
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Møder eller anden form for konkret
erfaringsudveksling mellem partnere, aktører i
netværk eller målgrupper (unge, ældre,
fagpersoner, iværksættere etc.).
Møder/udveksling kan foregå fysisk såvel som
digitalt
Udvikle nye partnerskaber med andre aktører
som for eksempel udarbejdelse eller
gennemførelse af et nyt eller pilot samarbejde
mellem civilsamfundspartner og privatsektor,
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-

børns rettigheder etc.
Undersøgende og eksperimenterende
projekter, hvor der søges støtte til en række
forskellige mindre aktiviteter, der enten kan
gennemføres for at prøve projektideer af eller
hvor man afprøver et eventuelt fremtidigt
partnerskab.

Små projekter kan indeholde begrænsede
elementer af strategiske ydelser til en målgruppe
(eksempelvis udstyr, lægehjælp, eller mindre
renoveringer af fysiske rammer). Disse kan ikke stå
alene. Projektet skal også indeholde
kapacitetsopbygning og styrkelse af den lokale
organisation. Det skal kunne sandsynliggøres, at
eventuelle ydelser kan vedligeholdes og videreføres
efter projektets afslutning.
Et mindre projekt kan også indeholde elementer fra
boksen om partnerskabsindsatser.
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registrerede socialøkonomiske virksomheder,
videns-institutioner eller andre.
- Oplysningsaktiviteter sammen med partner
primært i dennes kontekst som for eksempel
gennemførsel af en lokal kampagne, kulturelle
events så som musik, poesi, kunst eller teater
der med kunstneriske greb stimulerer refleksion
eller debat om ulighed, fattigdom, verdensmål
og borgeres rettigheder.
- Organisationsudvikling af partnere og udvikling
af partnerskabet, herunder:
Træning
- Træning af og kurser for lokale partneres
personale og frivillige med eller uden
deltagelse af den danske organisation.
- Træning af frivillige eller andre inden
udsendelse, hvis formålet med udsendelsen er
at engagere borgere i udviklingssamarbejdet
også efterfølgende i danmark.
- Aktiviteter, der fremmer lokale partneres
deltagelse i netværk og eksternt samarbejde,
såvel som deltagelse i nationale eller
internationale konferencer og kurser.
Studiebesøg/udveksling
- Udvekslingsaktiviteter og styrkelse af
samarbejdet mellem de(n) lokale partner(e)
og andre organisationer i udviklingslandene,
inkl. begrænset dansk deltagelse.
- Fælles læreproces mellem partnerne der kan
indeholde studiebesøg i felten eller hos andre
aktører, der beskæftiger sig med samme
tema.
- Lokale partneres studiebesøg i Danmark.
Lokal fundraising
- Proces, der styrker partneren i deres
fundraising strategier (i eget land og
internationalt).
- Møder og udveksling mellem partnerne for at
færdiggøre projekter, strategier og
ansøgninger med henblik på fundraising.

Krav
Formelle krav til ansøgningerne:
- Alle indsatser skal tage udgangspunkt i samarbejde med partner(e) fra udviklingslande.
- Alle indsatser skal bidrage til stærkere civil organisering og engagement. Som minimum i
partnerlandet, men om muligt også i Danmark.
- Alle indsatser skal kunne fremvise konkrete forandringer eller resultater.
Eksempelvis, en kontekst analyse med identificering af fælles udfordringer og handlemuligheder, en
organisatorisk forandring, en handlingsplan, konkret læring/vidensopbygning om et fagligt tema
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597
598
599

eller udfordringerne for en udsat gruppe, en fundraising strategi og konkrete ansøgninger, effekten
af en oplysningskampagne, opbygning af en frivilligressource, konkret rettighedsopfyldelse etc.

600

Bevillingsproces

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

Vurderingskriterier
Ansøgninger til Medborgervinduet vurderes efter, om de styrker partnernes indsatser for at fremme puljen
generelle og vinduets særlige formål.

624
625
626
627
628

Hvem kan søge støtte
Ud over de generelle krav, der generelt berettiger til at søge puljen kan indsatser i Medborgervinduet
ansøges af registrerede socialøkonomiske virksomheder eller anden gældende organiseringsform i det
pågældende land. Dette er en forsøgsordning, der vurderes efter 1½ år startende fra 1. maj 2017. Læs mere
om krav til partnerskaber med registrerede socialøkonomiske virksomheder i boksen på næste side.

629
630
631

Ansøgningsfrister
CISU kan løbende modtage og behandle indkomne ansøgninger. Alle ansøgninger der vurderes som
støtteværdige får en bevilling.

632
633
634
635

Behandlingstid
Hurtigst muligt - og normalt inden for fire uger. I ferieperioder (jul, påske, vinterferie) forlænges
behandlingstiden med op til én uge. I sommerferieperioden (juli) forlænges behandlingstiden med op til tre
uger.

636
637
638
639

Bevillingssystem
Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og administrativ
helhedsvurdering på baggrund Medborgervinduets formål samt vurderingskriterier.
Bevillingskonsulenterne sender en indstilling til Bevillingsudvalget, der træffer endelig afgørelse.

Vurderinger af indsatserne foretages altid afstemt i forhold til ansøgningers størrelse, organisationernes
erfaring, konteksten og formålet. Princippet i kravsaftstemte vurderinger gælder også inden for vinduet for eksempel at jo mindre indsatser - jo støre risikovillighed eller mulighed for eksperimenterende tilgange
for primært at forberede andre ansøgninger/indsatser.
Ansøgningen vil blive vurderet ud fra, i hvilken grad nedenstående kriterier er opfyldt:
 Relevans
o Indsatsen er relevant ift. konteksten og puljens formål
 Det folkelige engagement, frivillighed og civil organisering
o Indsatsen styrker folkeligt engagement for at fremme lighed og forbedrede livsvilkår
o Indsatsen styrker frivillighed og civil organisering
 Indsatsen bygger på samarbejde mellem en eller flere partnere
o Erfaring og viden fra samarbejde mellem partnere fra henholdsvis Danmark og det globale
syd bliver sat i spil og/eller styrket gennem indsatsen
 Strategi og omkostningseffektivitet
o Der foreligger en klar beskrivelse af hvorledes indsatsen konkret kan bidrage til de
beskrevne mål, forandringer og resultater
o Der er et passende forhold mellem indsatsens formål og resultater og de udgifter der
ansøges om, herunder på hvilken måde der bidrages fra de deltagende aktører
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640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

Afrapportering
Narrativ rapport på fire-fem sider - herunder et kort resumé af, hvad der er opnået med indsatsen. Denne
tekst bruges som led i resultatformidling på CISUs verdenskort. Alle indsatser skal samtidig kunne fremvise
konkrete forandringer eller resultater. Den narrative rapport skal suppleres af billeder/video/sociale
medier/dokumenter eller andet materiale produceret under indsatsen der kan uploades elektronisk.
Regnskabsaflæggelse. Der skal aflægges regnskab for bevillingen. Bevillinger under 100.000 kr. kan
revideres af organisationens egen revisor og indgå i organisationens årsregnskab. Bevillinger over 100.000
kr. revideres af egen revisor efter CISUs revisionsinstruks, og CISU skal have en kopi heraf. Lokal revision i
det land, hvor udgifterne har været afholdt, anbefales.
Om Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder (RSV)
CISU ønsker - om muligt - at støtte om det potentiale, der kan ligge i socialøkonomiske virksomheders rolle i
udvikling.
Vi oplever en diversificering i civilsamfundsorganisationers virke samtidig med, at der kan ses stigende
tendenser i privatsektoren for at inddrage sociale aspekter i deres arbejde. Der er i dag et flydende felt af
organisationer, der opererer på samme områder, men betegner sig selv forskelligt. Det er ofte afhængigt af
deres historiske udgangspunkt: således at CSO’er inddrager indtægtsgivende aktiviteter i deres virke og
virksomheder inddrager sociale aspekter i deres arbejde. CISU mener, at vi vil se flere aktører i denne
”gråzone”, hvor udvikling kan være det fælles formål, og at de kan være medaktører i fattigdomsreduktion
og social og økonomisk udvikling.
En forsigtig åbning for "gråzonen" er, at give en "Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)" mulighed
for at ansøge CISUs pulje. De kontrolleres af erhvervsstyrelsen og skal opfylde følgende fem kriterier:
Socialt formål
Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som
desuden fremmer aktivt medborgerskab.
Væsentlig erhvervsdrift
Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
Uafhængighed af det offentlige
Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
Inddragende og ansvarlig ledelse
Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
Social overskudshåndtering
Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske
virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

For RSV'ernes ansøgninger og indsatser gælder de samme kriterier som for alle ansøgere i puljen, at de skal
leve op til de samme formål med puljen som øvrige ansøgere. Det vil sige, at det er det sociale,
samfundsmæssige, fattigdomsbekæmpende del af en RSV’s arbejde, der skal være i fokus. Puljen kan ikke
anvendes til virksomhedens almindelige driftsomkostninger.
Partnere i et projekt kan ligeledes være en socialøkonomisk virksomhed. Der er forskellige regler i alle
lande, for om det hedder en ”company not for profit”, ”company limited by guarantee”, ”social entreprise”,
”NGO not for profit”, m.fl. Her er det igen vigtigt, at det er formålet med det sociale/økonomiske
udviklingsmål for en målgruppe, der er det afgørende. Åbning for dem giver potentiale for at også
eksisterende civilsamfundsorganisationer på sigt kan udvikle sig til socialøkonomiske virksomheder.
Se eventuelt mere på http://sociale-entreprenører.dk/

18

Høring om reform af CISUs puljeretningslinjer
den 23. november til den 5. december 2016

693

3. CIVILSAMFUNDSVINDUET

694
695

400.000 kr. til 3,5 mio. kr. (foreløbige grænser)

696
697
698
699

Civilsamfundsvinduet støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med lokale partnere i
udviklingslande i form af projektindsatser. Vinduets støtteformer er tilpasset forskellige typer af
landekontekster for at sikre målrettede indsatser, der bidrager til udvikling af robuste lokale civilsamfund,
lighed og forbedrede levevilkår for udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper.

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

Formål
Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål.
Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører
med henblik på at opnå:

719
720
721
722
723
724
725
726

Baggrund
Inden for rammerne af den danske Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi giver Civilsamfundsvinduet
mulighed for at støtte civilsamfundsorganisationers bidrag til opnåelse af de nye Verdensmål specielt mht.
at opbygge globale partnerskaber (mål 17) og støtte udviklingen af fredelige samfund og inkluderende
institutioner (mål 16). I Civilsamfundsvinduet er udviklingslande opdelt i to forskellige typer
landekontekster; nemlig hhv. fattige stabile lande og fattige skrøbelige lande (inkl. disses nærområder) og
situationer. Opdeling betoner, at der er forskellige behov for indsatser afhængig af kontekstens robusthed.
Derfor følger vurderingskriterier for indsatserne den specifikke landekontekst.

727
728
729

Støtteformer
Gennem civilsamfundsvinduet kan danske organisationer i samarbejde med en eller flere
partnerorganisationer i udviklingslande søge to typer støtte:

730
731
732

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer
sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle
niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.
Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige
muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

For Civilsamfundsvinduet er det særlige formål at styrke robust civil organisering og varige forbedringer for
de involverede udsatte målgrupper. Det sker blandt andet igennem at fremme indsatser, der skaber
katalyserende effekter i forhold til partnerrelationer, nye strategiske tilgange og finansiering for både de
involverede partnere og målgruppen.



Mellemstore udviklingsprojekter giver mulighed for at gennemføre projekter inden for en
beløbsramme fra 400.000 kr. op til 1 mio. kr.

19

Høring om reform af CISUs puljeretningslinjer
den 23. november til den 5. december 2016

733
734
735
736



Større udviklingsprojekter giver mulighed for at lave mere omfattende projekter inden for en
beløbsramme mellem 1- 3,5 mio. kr. Ved indsatser i fattige, stabile lande er der et krav om eksplicit
fortalervirksomhed i større udviklingsprojekter..

737
738
739

Ansøgninger til både mellemstore og større udviklingsprojekter vil blive bedømt efter det samme sæt af
vurderingskriterier. Disse vurderingskriterier er tilpasset den specifikke landekontekst, der definerer
målgruppens situation. Vurderingen tilpasses størrelsen af det ansøgte projekt.

740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

Støtte til civilsamfundsudvikling i fattige, stabile lande
I fattige stabile lande gælder udviklingstrekanten som strategisk ramme. Indsatser forventes at bruge
strategiske ydelser, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed som gensidigt forstærkende elementer.
Vægten lægges på kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed i større udviklingsprojekter. For mellemstore
udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) er der ikke et krav om eksplicit fortalervirksomhed, men potentialet
skal sandsynliggøres.

751
Fattige stabile lande er lande, kendetegnet ved
en udbredt fattigdom blandt befolkningen eller
dele af befolkningen, og en stigende grad af
ulighed. I flere af disse lande ses en stadig
indskrænkning af menneskers ret til at
organisere sig, deltage i beslutningsprocesser og
mobilisere sig omkring beskyttelse af
grundlæggende menneskerettigheder. Lande af
denne type oplever en relativ stabilitet, og
derfor er der god mulighed for langsigtede
indsatser og partnerskaber. I mange af disse
752
lande er der ligeledes potentiale for et
753
tværgående samarbejde, hvor flere
754
kompetencer, ressourcer og aktører kan bringes
755
756
i samspil for at forbedre livsvilkår, sikre
757
menneskerettigheder, og fremme inklusion og
758
lighed for udsatte og marginaliserede
759
befolkningsgrupper.
760
761
762
763
764
765
766




I fattige, stabile lande kan der opnås støtte til både
mellemstore og større udviklingsprojekter, der
bidrager til:

generel styrkelse af lokal civilsamfundsorganisering som led i at skabe lighed og varige forandringer
for fattige, marginaliserede og udsatte målgrupper.
udvikling af lokale partnerorganisationer som legitime civilsamfundsaktører, styrkelse af
myndigheders ansvarlighed i for hold til forbedrede levevilkår, inklusive samfund, øget lighed og
grundlæggende menneskerettigheder.
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767
768
769
770
771




udvikling af legitime, ansvarlige og transparente institutioner på alle niveauer, og sikring af en lige
adgang til at deltage i og påvirke disse også for ekskluderede befolkningsgrupper
styrkede relationer og øget samarbejde på tværs af sektorer med det sigte at styrke beskyttelse af
udsatte gruppers rettigheder
Øget diversificering af partnerskabets finansieringsgrundlag.

772
773

Støtte til civilsamfunds udvikling i fattige, skrøbelige lande

774
775

(og disses nærområder) og skrøbelige situationer

776

Der vil være en liste over skrøbelige lande, hvor til der kan søges støtte 1. Endvidere kan ansøger begrunde,

777
778

at andre lande/regioner eller specifikke befolkningsgrupper befinder sig i en skrøbelig situation, hvor til der
kan søges støtte2.

779
780

I fattige skrøbelige lande og situationer gælder udviklingstrekanten som strategisk ramme. Indsatsers
781
strategi forventes at kombinere strategiske
Fattige skrøbelige lande (disses nærområder) og
782
ydelser og/eller kapacitetsudviklings elementer.
situationer, kendetegnes ved, at menneskers rettigheder
Indsatserne vurderes på, hvor godt den
her er særligt under pres, fordi staten enten ikke vil 783
784
strategiske service kobles til meningsfuld
og/eller ikke kan beskytte rettigheder.
785
kapacitetsudvikling centreret omkring adgang til
Den største andel af nærområder er at finde i
786
de mest udsatte målgrupper. Potentialet for
udviklingslande, hvor der ikke altid er eksisterende
787
fortalervirksomhed skal sandsynliggøres, men
kapacitet til at sikre eksempelvis flygtninges adgang til
788
eksplicit fortalervirksomhed er ikke et krav i
basal service og rettigheder. Nærområder kan udvikle sig
789
hverken mellemstore eller større
til skrøbelige situationer.
790
udviklingsprojekter i fattige skrøbelige lande og
I fattige skrøbelige lande og nærområder er det ofte 791
situationer.
yderst vanskeligt at bedrive fortalervirksomhed, da 792
myndighederne ofte er alvorligt svækkede eller slet ikke
793
I fattige skrøbelige lande og nærområder kan der
åbne for dialog.
794
opnås støtte til både mellemstore og større
795


796
797
798
799
800




801

udviklingsprojekter, der bidrager til:

at styrke beskyttelsen af særligt sårbare gruppers rettigheder og sikre deres ret til deltagelse også
til at modstå radikalisering i form af voldelig adfærd
mobilisering og styrkelse af sårbare grupper og opretholdelse af deres grundlæggende
menneskerettigheder
at skabe en resilient, robust og bæredygtig civil organisering i lokalområdet, for eksempel ved at
samarbejde med og udvikle eksisterende uformelle strukturer

1

Fattige skrøbelige lande defineres med afsæt i både Udenrigsministeriets lister såvel som internationale standarder.
Læs yderligere om udviklingsarbejde i skrøbelige situationer i CISU positionspapir nr. 7. Positionspapiret er ikke en
del af de egentlige retningslinjer, men det kan være en hjælp til at forstå, hvordan man kan forstå begrebet
skrøbelighed og tilrettelægge sin indsats i en sådan situation.
2
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802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816





at styrke resiliente organiseringer, herunder styrke lokale ledelsesstrukturer til at udøve
konstruktiv indflydelse på lokalsamfundets robusthed
lokale partneres kapacitet til at mobilisere og etablere et øget samarbejde mellem lokale
civilsamfundsorganiseringer
Med fokus på menneskers skrøbelige situation vil det også være muligt at sammenkoble
udviklingsindsatser til forebyggelse af humanitære situationer eller genopbygning efter
humanitære situationer.

Krav
Formelle krav til ansøgningerne:
-

Alle indsatser skal tage udgangspunkt i samarbejde med partnere i udviklingslande.
Alle indsatser skal være forankret i den specifikke landekontekst, der arbejdes i.
Alle indsatser skal kunne fremvise konkrete forandringer eller resultater, for eksempel i form af
konkret mobilisering af målgruppen eller styrkelse af målgruppens vilkår
Alle indsatser skal bidrage til stærkere civilorganisering og engagement i partnerlandet, men også
gerne til at styrke den danske organisations virke.

817

Bevillingsproces

818
819
820
821
822
823

Vurderingskriterier
Projekters støtteværdighed vil altid som udgangspunkt blive helhedsvurderet i forhold til formålet med
Civilsamfundsvinduet. Udviklingstrekanten fastholdes som den overordnede strategiske ramme, men
bruges med afsæt i de særlige forhold, der gør sig gældende i forskellige landekontekster. Vurderingen af
indsatserne foretages altid afstemt i forhold til ansøgningers størrelse, organisationernes erfaring og den
specifikke kontekst og situation, hvori indsatsen implementeres.

824
825
826
827
828

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningen ud fra kombinationen af to overordnede kriterier:
Civilsamfundsrelevans og indsatsens sammenhæng. Disse to overordnede kriterier vægtes med henholdsvis
40 procent og 60 procent i den samlede vurdering. Civilsamfundsrelevans vurderes ud fra to underkriterier,
og indsatsens sammenhæng vurderes ud fra fire underkriterier beskrevet nedenfor. Disse underkriterier
forstås forskelligt afhængig af i hvilken af de to landekontekster, som indsatsen udfoldes i.

829
830
831

Overordnet kriterium

Underkriterier


Civilsamfundsrelevans



Samlet vurdering af
civilsamfundspotentiale.
Partnerskabets kapacitet.
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Indsatsens
sammenhæng





Målgrupper/deltagere og deres
relation til indsatsen.
Indsatsens strategi og forventede
resultater.
Indsatsens exitstrategi og
bæredygtighed.
Indsatsens
omkostningseffektivitet.

60%

832
833
834
835
836
837

Vurdering af civilsamfundsrelevans – 40 procent
Samlet vurdering af civilsamfundspotentiale: Potentialet i visionen og strategien til at støtte levende og
robuste civilsamfund, med de kompetencer, ressourcer, alliancer, netværk og finansieringsmuligheder, der
er til rådighed. I både fattige stabile lande og fattige skrøbelige lande og situationer foretages en
helhedsvurdering af partnerrelations kapacitet fx i form af kompetencer, relationer og ressourcer.

838
839

Partnerskabets kapacitet: Partnerskabets historie og omfang af tidligere erfaring i at opnå gensidige bidrag,
civil mobilisering og folkelig forankring i den lokale kontekst såvel som Danmark.

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863




I fattige, stabile lande vægtes partnerskabets erfaring og historik i at skabe civilsamfundsrelevante
effekter og resultater. For større projekter vægtes erfaring i at bedrive effektiv fortalervirksomhed.
I fattige, skrøbelige lande og nærområder må partnerskabet være robust, forankret i konteksten
og have et godt netværk med kapacitet til civil mobilisering og deltagelse, ikke mindst via uformelle
netværk. Partnerskabet skal være i stand til at redegøre for sin adgang til de mest sårbare
målgrupper og sit kendskab til lokale og traditionelle ledere og strukturer.

Vurdering af indsatsens sammenhæng – 60 procent
Målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen: Relevansen af den valgte målgruppe for indsatsens
fokus og graden af målgruppens inddragelse i formulering, involvering i implementering samt fremtidigt
ejerskab.




I fattige stabile lande er valg af målgruppe relevant i forhold til fattigdom og ulighed. Det vægtes
hvorvidt målgruppen er inddraget i forberedelsen, og har indflydelse på implementeringen af
indsatsen.
I fattige skrøbelige lande og nærområder er uformelle netværk af stor betydning for
implementeringen og bæredygtigheden af indsatserne. Indsatserne vurderes på, hvor god
kontakten er til de mest sårbare målgrupper, og hvordan partneren kan mobilisere og styrke disse
grupper. Samt kunne redegøre for sin legitimitet og metode til at styrke målgruppens sag.

Indsatsens strategi og forventede resultater. Sammenhæng mellem ønskede resultater og den foreslåede
strategi udfoldet i forhold til udviklingstrekantens ben, og hvorvidt dette er sammentænkt med lokale
prioriteter, planer og ressourcer.


I fattige stabile lande er der krav om at udfolde udviklingstrekantens ben om kapacitetsudvikling
hen imod netværksarbejde og fortalervirksomhed, og ved større projekter er der krav om egentlig
fortalervirksomhed.
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864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879



I fattige skrøbelige lande og nærområder er der er mulighed for at primært arbejde ud fra
udviklingstrekantens to ben med strategisk service og kapacitetsudvikling, da fortalervirksomhed
over for formelle strukturer ofte er yderst vanskeligt.

Indsatsens exitstrategi og bæredygtighed skal sandsynliggøres sådan, at indsatserne fører til varige
forbedringer og/eller videreførelse. Indsatsens bæredygtighed vurderes i forhold til projektets egne
målsætninger og den pågældende kontekst. Det vægtes at lokale partnere eller målgrupper ikke efterlades
i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold, når projektperioden udløber.




I fattige stabile lande skal det sandsynliggøres at civile organiseringer viderefører dele af indsatsen
samt i ft. myndigheder kræver opfyldelse af rettigheder. Uformelle og formelle ledere er indstillet
på at videreføre indsatsen eller elementer af den.
I fattige skrøbelige lande og nærområder skal det sandsynliggøres, at uformelle netværk med
betydning for implementeringen og indsatsens bæredygtighed har været inddraget og er indstillet
på at tage del i implementeringen. Det er sandsynliggjort, at indsatsen bidrager til robust
civilorganisering, der ideelt set kan videreføre elementer af indsatsen.

880
881
882
883

Indsatsens omkostningseffektivitet skal afspejles i forholdet mellem indsatsens forventede resultater,
aktiviteternes omfang, målgruppernes antal og det samlede budget. Dette indebærer et realistisk
omkostningsniveau i forhold til den lokale kontekst og bæredygtigheden af indsatserne. Omkostninger til
administration, rejser og løn er begrænset til det nødvendige for indsatserne.

884
885

Bevillingsproces og –system
Ansøgningsfrist: Hvert halve år: 15. marts og 15. september

886
887
888

Behandlingstid og svar: Ansøgere får normalt svar inden for to måneder. Behandlingstiden kan dog være
længere, hvis der er brug for supplerende oplysninger for at færdigbehandle ansøgningen. Ansøgerne får
skriftligt svar direkte fra Bevillingsudvalget.

889
890
891
892
893

Bevillingssystem: Ansøgningerne sagsbehandles af CISUs bevillingskonsulenter, som foretager en faglig og
administrativ helhedsvurdering på baggrund af Civilsamfundsvinduets formål samt vurderingskriterier. Hvis
der undervejs i sagsbehandlingen er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle
ansøgningen, vil ansøgeren blive kontaktet direkte. Bevillingskonsulenterne sender en indstilling til
Bevillingsudvalget, som træffer den endelige afgørelse.

894

Rapportering

895
896
897
898
899

Procedurer og formater
Ansøgningsskemaer: Der udarbejdes specifikke ansøgningsskemaer for henholdsvis mellemstore og større
udviklingsprojekter. Ansøgningsskemaerne vil tage sit afsæt i projektplanlægning ud fra en Logical
Framework Approach-tilgang. Dog vil der som følge af vægtningen af vurderingskriterierne være rum til
beskrivelser af civilsamfundsrelevansen og de forandringer, indsatsen antages at bidrage til.

900
901
902
903

Rapportering: Der udarbejdes årlige statusrapporter og en afsluttende rapport ved indsatsens afslutning,
som forholder sig til den fra begyndelsen udarbejdede strategi og de opnåede resultater. Denne tekst
bruges som led i resultatformidling på CISUs verdenskort p hjemmesiden. I den afsluttende rapport skal der
kunne fremvises konkrete forandringer eller resultater.
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904
905
906
907

Regnskabsaflæggelse: Der skal aflægges regnskab for bevillingen. Revision af bevillingen skal ske efter
principperne for god offentlig revisionsskik, og revisor skal revidere det afsluttende regnskab for projektet i
henhold til CISUs revisionsinstruks Lokal revision i det land hvor udgifterne har været afholdt, anbefales
kraftigt.

908
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909

4. SAMFINANSIERINGSVINDUET

910
911
912
913
914
915
916
917

Samfinansiering: op til 2 mio. kr.. (indikativ grænse)
Ansøgningsproces: op til 50.000 kr. (indikativ grænse)

918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935

Formål
Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål:
Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører
med henblik på at opnå:

936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Rationale
Vinduet bygger på den hidtidige mulighed for EU-samfinansiering i CISU.

950
951
952
953

Støtteformer
Vinduet skal bidrage til, at stadig flere brugere af CISUs puljer supplerer deres finansieringsgrundlag. Der
kan gives støtte til samfinansiering gennem to støtteformer:

Samfinansieringsvinduet er en fleksibel støttemulighed, som kan søges af alle med adgang til puljen.
Vinduet har som sit mål at understøtte, at organisationer får udbredt deres finansieringsgrundlag. Der kan søges om
midler til samfinansiering med andre støtteformer (typisk EU) og/eller et økonomisk tilskud til at gennemføre
en ansøgningsproces ift. en mulig og sandsynlig anden ekstern finansiering (for eksempel en ansøgning til en
international fond).

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer
sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle
niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.
Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige
muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

For samfinansieringsvinduet er det særlige formål at styrke organisationernes katalyserende rolle ved at
understøtte organisationers arbejde for et stadig bredere og mangfoldigt finansieringsgrundlag. Vinduet
skal understøtte arbejdet bl.a. at sikre maksimal effekt af midler fra CISU øvrige vinduer.

Samfinansieringsvinduet skal bidrage til at ansøgere kan benytte puljen som katalysator for at få stadig
flere og forskellige finansielle kilder til organisationernes og deres partneres indsatser. Det kan skabe
synergi med indsatser, der eventuelt godkendes i de øvrige vinduer.
Det er særlig blevet relevant i lyset af den nedskæring, der har været på den samlede pulje samtidig med
en forøget efterspørgsel, men det har også kontinuerligt været en hensigt at fremme kompetence hos
brugerne af puljerne til at diversificere finansieringsgrundlag for deres arbejde.
CISU vil i øvrigt udarbejde et standarddokument, der kan inkludere organisationens track-record over
tidligere gennemførte CISU-støttede civilsamfundsindsatser, som kan tilbydes organisationen efter
anmodning til anvendelse over for andre mulige donorer og finansieringskilder.
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954
955
956
957
958
959

-

Samfinansieringsmidler:
Bidrag til pulje-/donormidler, der indeholder krav om en kontant samfinansieringsdel (f.eks. EU midler).

-

Støtte til ansøgningsproces:
Konkret støtte til omkostninger ifm. at søge konkrete donorer (som for eksempel løn eller analyse
omkostninger ifm. udarbejdelse af en ansøgning).

960
961
962
963
964

Krav til ansøger
- Den danske ansøgende organisation skal leve op til de generelle samme formelle krav som i.
- Organisationer med en ramme aftale med Udenrigsministeriet kan ikke søge.
- Ansøger skal tidligere have modtaget en bevilling i en af CISUs puljer eller have dokumentation for
gennemførsel af tilsvarende type projekt.

965
966

For at fremme katalysatorrolle i forhold til finansieringsformer, vil bevillinger fra samfinansieringsvinduet
ikke blive medregnet i tilsagnsloftet på p.t. max 4 mio. per organisation pr finansår.

967

Bevillingsproces

968
969

Kriterier for samfinansiering (for eksempel EU)
Vurdering vil foregå efter de gældende vurderingskriterier i Civilsamfundsvinduet.

970
971

Støtten kan indgå i samfinansiering af større projekter og programmer, hvor der (efterfølgende) foreligger
endeligt tilsagn fra andre donorer. Puljen kan således også benyttes til samfinansiering med EU midler.

972
973

Et samfinansierings-bidrag kan højest udgøre 25 % af samlede program/projektbudget inklusive midler fra
den anden donor.

974
975
976

Vedrørende konsortier: Hvis den danske organisation indgår i et konsortium, kan man kun ansøge Samfinansieringsvinduet, hvis man er lead-organisation (kontrakthaver) ift. donor (fx EU). Fra konsortier kan
kun ansøges om den samfinansieringsandel, der vedrører den danske organisations budget.

977
978
979

Hvor meget kan der søges: Der kan maksimalt opnås tilsagn til en ansøgning på 2 mio. kr. og kun til en
ansøgning pr. finansår. Tilskud fra Samfinansieringsvinduet indgår ikke i den enkelte organisations
maksimale årlige bevillingsgrænse for bevillinger i fra CISU.

980
981
982

Kriterier for 'støtte til ansøgningsproces'
Tilskuddet kan søges i forbindelse med at ansøger og/eller deres partnere er i en konkret proces med at
ansøge andre donorer.

983
984
985
986
987
988
989
990
991

-

Beløb: Der kan søges om maximalt 50.000.
Realistisk med succes: Der skal være sandsynliggjort at den konkrete ansøgning kan opnå støtte fra
andre donorer og/eller fundraising.
Skal have vis størrelse: Ansøgningens samlede beløb skal være på minimum 500.000 kr.
Der skal være tale om arbejdskrævende proces: Den type ansøgning der skal forberedes skal være
arbejdsmæssigt at sammenligne med en ansøgning til CISU (over 1 mio), Danida eller EU.
Partnerdeltagelse: Anvendelsen af tilskuddet skal, hvor relevant ift. den konkrete type ansøgning,
anvendes til aktiviteter hos partner i lighed med grundlaget for CISUs puljer.
Aktivitetsoversigt: Det skal kort beskrives hvordan tilskuddet tænkes anvendt.
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992
993
994
995
996

Bevillingssystem
- Der kan ansøges løbende.
- Bevillingsudvalgsstruktur som Civilsamfundsvinduet.
- Behandlingstid for samfinansiering: fem uger.
- Behandlingstid for støtte til ansøgningsproces: to uger.

997
998
999
1000

Samfinansiering (fx EU):
- Eksisterende samfinansierings ansøgningsformater (EU samfinansiering) justeres, så de kan
benyttes til eventuelle andre typer fonde/puljer også.
- Rapportering sker i form af indsendelse til CISU af kopi af det samlede regnskab og rapport.

1001
1002
1003
1004
1005

Støtte til ansøgningsproces:
- Der udarbejdes et max 4 siders ansøgningsformat.
- Der afrapporteres i form af indsendelse til CISU af regnskab over anvendelse af modtaget støtte
samt dokumentation for den indsendte ansøgning og (evt. efterfølgende) hvorvidt der er opnået
den støtte.

1006
1007
1008
1009
1010

Princip for budgetramme
I første omgang vil alle støtteværdige ansøgninger modtage en bevilling.
Ved forbrug til samfinansiering udover det estimerede (tilsagnsbudget) kan CISUs bestyrelse beslutte at
sætte behandling af ansøgninger på stand-by indtil årsskiftet og/eller vurdere om der skal indføres andre
maksimumsgrænser eller anden form for regulering af adgangen til samfinansiering.

1011
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1012

5. PARTNERPROGRAMVINDUET

1013

Beløbsstørrelse: 2 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt (indikative grænser)

1014
1015
1016
1017
1018
1019

Partnerskabsprogramvinduet henvender sig til organisationer, der igennem samarbejde og projekter
med partnere i udviklingslande, har dokumenteret opnåelse af resultater og kapacitet og som igennem et
Partnerskabsprogram sættes i stand til at udvikle et langsigtet strategisk fokus for samarbejdet med
deres partnere. Dermed opnås større mulighed for mere fokuseret og strategisk at tilrettelægge arbejdet
med partnerne, samtidig med at der er en større fleksibilitet i implementeringen.

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041

Formål
Alle vinduer bidrager til puljens overordnede formål:
Puljens overordnede formål er at understøtte samarbejde med en mangfoldighed af mennesker og aktører
med henblik på at opnå:

1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

Baggrund
I forhold til udviklingstrekanten betyder det, at et partnerskabsprogram har sit strategiske fokus på
"Organisatorisk kapacitet" og "Fortalervirksomhed". Det betyder ikke, at "Strategiske ydelser" ikke kan eller
skal understøtte indsatsen, men at disse skal finansieres gennem andre kilder og initiativer (i stigende grad
over tid).

Et stærkt folkeligt og frivilligt engagement i det danske udviklingssamarbejde - ved at danskere involverer
sig direkte i udviklingssamarbejde og i FN's Verdensmål.
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund - ved at støtte en mangfoldighed af indsatser på alle
niveauer fra lokal organisering til globalt samarbejde.
Strukturelle og bæredygtige forbedringer af menneskers livsvilkår, samfundsmæssige deltagelse og lige
muligheder i udviklingslande - ved at samarbejde på et rettighedsbaseret grundlag.

For Partnerskabsprogramvinduet er det særlige formål, at den danske organisation og dens partnere spiller
stadig mere centrale roller som aktive, katalyserende og forandrende civilsamfundsaktører i deres
respektive kontekster - samtidig med at der opnås en stærk finansiel kapacitet med diversificeret funding,
herunder en vis egenfinansiering.
Det sker på baggrund af allerede opnåede resultater og en fælles forandringsteori, der udmøntes i et
langsigtet strategisk og fagligt samarbejde.

Sammenlignet med et projektansøgninger fra Civilsamfundsvinduet giver et partnerskabsprogram
muligheden for langsigtet at investere relativt mere i det, man kan betegne som 'katalysatorrollen', nemlig
at kunne forny og uddybe:
- Partnerrelationer: gå i dybden med lokale partners rolle som civilsamfundsaktør og/eller skabe stadig
flere relevante relationer til civilsamfundsaktører som for eksempel at udvikle nye tilgange til
fortalervirksomhed eller social accountability eller at indgå i nye netværksrelationer eller fora, hvor
man kan holde duty bearer ansvarlige inden for det tema, man arbejder med.
- Nye strategiske tilgange: udvikle nye strategiske eller faglige tilgange/metoder inden for det tema,
organisationen arbejder med.
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1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068

-

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

Støtteformer:
Et program kan søges i to former:
A. Førstegang Partnerskabsprogram:
Dette er for organisationer, der gennem en årrække har haft en stor projektportefølje med gennemgående
partnere. Man kan med baggrund i disse erfaringer søge om et partnerskabsprogram med en fireårig
horisont. Partnerskabsprogrammet skal baseres på en forandringsteori, der forklarer sammenhæng og
synergi mellem de involverede partnere og indsatser. Der er krav om gradvis indfasning af 5%
egenfinansiering

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104

Krav
Som indgang til Partnerskabsprogrammet er det et krav for
førstegangsansøger, at programmet er godkendt og vurderet - af
enten ekstern konsulent eller Bevillingskonsulent (BK'er) - i form af
kapacitetsanalyse/appraisal (KapApp), hvor der er lavet en realistisk
plan for egenfinansiering af programrelevante aktiviteter og projekter.

Fundraising: udvikle partners kapacitet til donordiversificering.

Forudsætningen for at kunne investere mere i disse roller er, at man i partnerskabet gradvist er i stand til at
kunne videreføre de strategiske ydelser og andre indsatser suppleret af andre midler.
Et Partnerskabsprogram giver umiddelbart ikke mulighed for at øge størrelsen af tilskud sammenlignet med
projekt tilsagn fra Civilsamfundspuljen, men kan vælges som støtteform, hvis ens partnerskabsrelationer
har en karakter, hvor man kan opnå bedre resultater ved at fokusere på partneres organisatoriske kapacitet
og potentiale for fortalervirksomhed.
(Opbygningen af) Et fast egenfinansieringsgrundlag forudsættes at være en del af en
partnerskabsprogramaftalen

B. Fortsættelse af eksisterede Partnerskabsprogram:
Dette er for organisationer, der har eksisterende program og som
ønsker dette videreført baseret på de opnåede erfaringer. Der kan
søges om fireårig forlængelse af et program med udgangspunkt i en
forandringsteori. Dokumentation for gennemført indfasning af
egenfinansiering og plan for fremtidig egenfinansiering.
For begge støtteformer vil have fireårig horisont med tilsagn for et år
af gangen.

Ved fornyelse af Partnerskabsprogram er det et krav, at
partnerskabsprogram er godkendt og vurderet - af enten ekstern
konsulent eller Bevillingskonsulent (BK'er) - i form af Program Review
(ProRev), hvor der herunder er dokumentation for egenfinansiering.
Sammenlignet med tilsvarende organisationer, der søger projekter, vil
kravene til et Partnerskabsprogram bestå i:
- Max tilsagnsloft er mindre end for projekter:
Loft for årligt tilsagn er (indikativt) 0,5 mio. kr. mindre end loftet
for projekttilsagn i Civilsamfundsvinduet. (p.t. er loftet for årligt
tilsagn 3,5 mio. kr. for program og 4 mio. kr. for projekter).
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Krav forøges som følge
af pres på puljen
I 2015 blev Programmer ramt
af nedskæringen på de
samlede pulje midler gennem
en 40 procent beskæring af
det maksimale loft for tilsagn
(fra 6 mio. kr. per år til max
3,5 mio. kr. per år). Selv om
denne nedskæring naturligvis
har ramt Programmer hårdt,
er det fortsat erfaringen fra
det seneste år, at
beskæringen har ramt
proportionalt hårdere for (en
række) organisationer, der
primært søger projektmidler,
hvor risikoen for slet ikke at
opnå støtte, har vist sig at
være reel trussel for en række
støtteværdige projekter.
Partnerskabsprogrammer vil
derfor i det nye vindue blive
udsat for en øget konkurrence
gennem skærpelse af kravene
til kvalifikation og løbende
monitorering.
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1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

-

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

Generelle krav
- Organisationer med dokumenteret track record indeholdende:
a. i gennemsnit 2,5 mio i tilsagn fra puljen i de seneste to år.
b. dokumenteret kapacitet til at gennemføre, monitorere og administrere bevilligede projekter.
c. lokale partnerrelationer i igangværende/afsluttede projekter er vurderet til at have potentiale til
mere aktiv civilsamfundsrolle.
- Der skal foreligge en egenfinansieringsplan samt en oversigt over eksisterende og mulig sam- og
medfinansiering hos den danske organisation og alle partnere.

1129
1130
1131
1132
1133
1134

Indholdsmæssige krav
- Styrket civilsamfund med forandringspotentiale er i fokus: målsætninger skal have primært fokus på
den konkrete civilsamfundsstyrkelse, som de lokale partnere kan opnå i kraft af programmet.
- Der skal foreligge en forandringsteori for Partnerskabsprogrammet.
- Der skal være beskrevne effekter af Partnerskabsprogrammet.
- Potentiale for fremtidig egenfinansiering af program aktiviteter.

1135

Bevillingsproces

1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

Vurderingskriterier
Vurderingskriterier baseres på erfaringerne fra de nuværende programkriterier og kombineres med
erfaringerne fra Danidas RAM system og Norads ’RAM light’ (Links: Danida RAM + Norad RAM light). Det vil
blive formuleret som 'Kravsafstemt RAM' (KRAM):

-

-

-

Egenfinansiering:
Der vil være krav om en indfasning af egenfinansiering af programbudget (for eksempel 5%
egenfinansiering indfaset i år tre for førstegangsprogrammer). Hertil kommer generel udbygning af
anden finansiering indeholdt i programmet
Årlige tilsagn kan justeres:
Partnerskabsprogrammet vil være baseret på en fireårig strategi, men tilsagn vil kun være for et år ad
gangen, og nye tilsagn vil blive reduceret med en proportional procentsats, hvis CISUs samlede bevilling
beskæres på finansloven.
'Kravsafstemt RAM' (KRAM) indføres:
Alle nye (og fornyelser af) Partnerskabsprogrammer skal prækvalificeres ift. 'Kravsafstemt RAM' kaldet
KRAM-standarder (der vil blive detaljeret i samspil med programorganisationer)
Prækvalifikationen gennemføres primært på grundlag af en ekstern vurdering/-indstilling.
Ingen automatik i nye faser:
Der vil generelt ikke være automatik i forlængelse af programmer i nye faser. Dette bliver vurderet i
forhold til resultater og fremtidig relevans af det ansøgte Partnerskabsprogram. Det sker primært på
grundlag af en ekstern vurdering/-indstilling.

De givtige elementer fra RAM erfaringerne (som pt. anvendes for rammeorganisationer) vil blive anvendt.
Disse vil blive justeret, således at de tilpasses til Partnerskabsprogrammets målsætninger og faglige
prioriteringer (især fokus på rollen som civilsamfundsaktør) og til Partnerskabsprogrammets mindre
bevillinger. Et par af de centrale elementer i RAM-tilgangen der vil blive videreført er:
FORUDSIGELIGHED: Fireårig strategisk ramme med årlige tilsagn.
FLEKSIBILITET: Udstrakt mulig for at tilpasse strategisk tilgang og dele af budget til ændringer i kontekst.
GRUNDLAG FOR BUDGETJUSTERING ("Ressourceallokering"): Budgetramme bliver ikke justeret årligt, men
de akkumulerede data ift. KRAM vil være grundlag for en eventuel fornyelse af den fireårige strategiske
ramme og tilhørende budgetallokering.
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1151
1152

KRAM-vurderingskriterier
Vurderingen vil finde sted på fire hovedområder:

Ansøgende organisation
Vurderingsområde
1. Organisatorisk strategi
2. Kapacitet forankring
3. Folkelig forankring
4. Financial kapacitet

Vægtning

20%

Vurderingsgrundlag
1. Track record
2. KapApp  kapacitets del
3. Ansøgning
4. Finanielt tilsyn

Tidligere opnåede resultater
Vurderingsområde
5. Resultater ift styrkelse af Civilsamfund
(partnere)
6. Resultater ift målgrupper og relevante
interessenter
7. Læring og tilpasnings evne

Vægtning

15%

Vurderingsgrundlag
5. Afsluttende rapporter og
statusrapporter
6. Track record
7. KapApp

Partnerskaber og relationer
Vurderingsområde
8. Partner kapacitet
9. Relationer (herunder nationale og
internationale netværk)
10. Partner og relationernes
civilsamfundspotentiale
11. Partnerskabsrelationerne

Vægtning

20%

Vurderingsgrundlag
8. KapApp  kapacitets del
9. KapApp  appriasal del
10. Ansøgning om program
11. Organisational fact sheets

Programstrategi og Plan
Vurderingsområde
12. Indsats relevans ift Civilsamfundspolitik
13. Strategi ToC
14. Synergi effekter i programmet
15. Mål og resultatstyring
16. Bæredygtighed og exit
17. Omkostningseffektivitet
1153
1154

1155

Vægtning

45%

Vurderingsgrundlag
12-17. Ansøgning om program
samt KapApp  appriasal del

Bevillingstrin
Førstegangs Partnerskabsprogram: Bevillingsproces er i tre trin:
Proces:
Dokument
Deadline
Prækvalifikation:
Kapacitetsanalyse og
Appraisal (KapApp)
Kvalifikation






Forslag til ToR (terms of
reference)
Udkast til programstrategi
Kapacitetsanalyse
Programstrategi

Endelig ansøgning



Samlet ansøgning

Kan ansøges løbende.

Kan ansøges løbende
efter endt KapApp

Kan ansøges løbende til
deadline aftalt med
Bevillingsudvalg
Fortsættelse af Partnerskabsprogram: Bevillingsproces er i to trin:
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Behandlingstid i
bevillingsudvalg
2 uger

4 uger

4 uger og herefter
godkendelse i
Danida
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Proces:

Dokument

Deadline

Program Review
(ProRev):
Kvalifikation



Iværksættes senest 1 år
før afslutning af
igangværende
partnerskabsprogram


Endelig ansøgning

1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163



Kapacitetsanalyse med
inklusiv fokus på
resultater og
egenfiansieringsstrategi
Programstrategi for
fortsættelse
Samlet ansøgning

Kan ansøges løbende til
deadline aftalt med
Bevillingsudvalg

Behandlingstid i
Bevillingsudvalg
4 uger

4 uger og herefter
godkendelse i
Danida

Procedurer og formater
- Der laves særlige Partnerskabsprogram ansøgningsformater. Disse afspejler prioriteringer i KRAM.
- Der laves helt nyt Partnerskabsprogram budgetformat, der afspejler ny vægtning af gradvist større
fokus på organisatorisk kapacitet og fortalervirksomhed, fordeling mellem partnere og betydningen af
kapacitetsopbygning ift. egenfinansiering.
- En Partnerskabsprogramproces skal maksimalt tage seks måneder (fraregnet evt. Danida
godkendelsesproces) og følge følgende hovedprocesser:
1. Prækvalifikation:
Track record benyttes som afsæt for ansøgning om prækvalifikation. Prækvalifikations ansøgning
indeholder udkast til strategi/ToC. Track record og strategi/ToC benyttes som grundlag for ansøgning om
kapacitetsanalyse og Appriasal (KapApp), som indsende til bevillingssystem til godkendelse.
2. Kvalifikationsproces:
Ekstern konsulent eller BK’er gennemfører KapApp og indstiller til bevillingssystem, om det er relevant at
gå videre Partnerskabsprogram. KRAM system benyttes til vurdering.
Hvis godkendt (prækvalifikation --> kvalifikation):
3.A: Ansøgning om Partnerskabsprogram:
Endelig ansøgning udarbejdes. Denne kvalitetsvurderes af
ekstern konsulent/eller BK’er inden indsendelse til
bevillingssystem.

Hvis afvist:
3. B: en eller flere projektansøgninger
Ansøger har mulighed for at udarbejde
projektansøgninger til
Civilsamfundsvinduet.

Evt præciseringsproces:
Kvalifikations proces (2.) skal sikre at ansøgninger der når
niveau 3.A, som udgangspunkt ikke afvises men, hvis der er
behov for uddybning af strategien, kan bevillingssystemet
bede om præciseringer. Dette kan forlænge behandlingstid.
1164
1165
1166
1167
1168

-

1169
1170
1171

Afrapportering
Afrapportering vil baseret på tidligere erfaringer fra eksisterende programmodalitet blive udarbejdet i
samspil med programorganisationer i foråret 2017.

-

Proces indledes af en kapacitetsanalyse der, foruden vurdering af programindholdet og
partnerskaberne, har særligt fokus på partnernes potentiale for at leve op til samfinansiering.
Der anvendes ekstern konsulent eller BK'er til kapacitetsanalyse og til kvalitetssikring af endelig
programansøgning. Bevillingsudvalg tager stilling til program efter indstilling.
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