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a. Forslag om CISUs forvaltning af en udvidet oplysningspulje finansieret af EU midler
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Generalforsamlingen vedtager, at CISU skal forvalte en udvidet pulje til oplysningsaktiviteter i perioden september 2017- august 2020 finansieret af EU-midler. Dette kan ske under forudsætning af, at ansøgningen indsendt til EU d. 30. september 2016 bliver bevilget.
Midlerne fra EU er øremærket til oplysningsaktiviteter, der har fokus på FNs Verdensmål,
herunder globale årsager til fattigdom såvel som globale muligheder for bæredygtig udvikling.
Bevillinger kommer til at ske efter de samme principper som CISUs andre puljer, nemlig
med et selvstændigt bevillingssystem, fuld transparens, tilknyttede kurser samt løbende
monitorering af erfaringer og resultater.
EU-midlerne dækker også de ekstra administrative og finansielle ressourcer, som CISU
skal bruge til dette.

Baggrund:
CISU har efter afslutningen af det EU-finansierede projekt "Reframing the Message" (RtM)
haft meget begrænsede midler og mandat til at understøtte medlemmernes oplysningsarbejde videre og følge op på de muligheder og erfaringer, der opstod i projektet.
De midler, CISU nu har søgt (i samarbejde med fem andre europæiske partnere, der
dækker Finland, Holland, Italien, Frankrig, Spanien og Belgien), giver mulighed for at finansiere medlemmernes oplysningsarbejde, så de erfaringer, der blev opbygget gennem
RtM-projektet, kan blive afprøvet og implementeret. Erfaringer fra RtM-projektet vil i den
forhåbentlig kommende bevilling blive suppleret af erfaringer fra de andre partneres tidligere oplysningsprojekter.
Hvis midlerne bliver bevilget, vil der i løbet af de næste tre år komme to ansøgningsrunder, hvor der kan bevilges ca. 20 oplysningsprojekter per runde på op til 225.000 kr. per
projekt. Et bevilget projekt vil blive suppleret af fælles netværks- og træningsaktiviteter
hos CISU samt adgang til andre organisationer, materialer og viden hos de øvrige europæiske partnere.
Puljen kræver 10 % egenfinansiering (op til 450.000 kr./år) som vil kunne afholdes af CISU's projektoplysningsmidler fra Udenrigsministeriet, rest projektoplysningsmidler fra Civilsamfundspuljen, foreningens kampagne- og aktivitetsbudgetter, samt midler i aftalen
med Udenrigsministeriet til kurser, information og kommunikation (eksempelvis dele af
eksisterende lønninger hertil).
Bestyrelsen vurderer, at en forvaltning af denne pulje både falder inden for CISUs nuværende generelle strategi og ramme samt vil være med til at styrke CISUs position fremover ved at arbejde med andre donormidler end Danidas.

