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Styrkelse af civilsamfundets råderum

Op til 3 mio kr.

Støtteformen “Styrkelse af civilsamfundets råderum” fokuserer på kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. Formålet er at styrke modstandsdygtige og uafhængige civilsamfund i det globale syd,
hvor COVID-19-pandemien har medført indskrænket råderum for civilsamfundsarbejde, øget pres på
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt uproportionelle restriktioner.

Støtteformen er et resultat af et bredt folketingsforlig som

Indsatserne skal tackle situationer, hvor COVID-19-pande-

en del af COVID-19 hjælpepakkerne under dansk udviklings-

mien direkte eller indirekte har øget presset mod menne-

samarbejde vedrørende aktivt civilsamfund for fremme og

skerettighederne eller medført begrænsninger i det civile

beskyttelse af menneskerettigheder. Disse retningslinjer er

og demokratiske rum i samarbejdslandet eller -regionen.

den direkte udmøntning af det politiske forlig om
COVID-19 hjælpepakke IV, hvor der tilføres 15 mio. kr. til

Det omfatter kapacitetsopbygning af menneskerettigheds-

støtteformen1.

under

forkæmpere, aktivister, journalister, fagligt aktive og arbej-

støtteformen adressere situationer, der er forværret

dere, osv. for at skabe opmærksomhed og modstå angreb

som konsekvens af pandemien.

på deres demokratiske frihedsrettigheder. Ansøgningerne

Således

skal

indsatser

skal redegøre for, hvordan situationen er blevet forværret
Organisationer kan ansøge, hvis de opfylder minimumskra-

under dække af COVID-19, enten formelt i kraft af ændrin-

vene fastlagt af Udenrigsministeriet (se herunder). Organi-

ger i love og reguleringer eller i praksis med uproportio-

sationer, der modtager faste tilskud fra Udenrigsministeriet,

nelle restriktioner og undertrykkende foranstaltninger. Der

som f.eks. strategiske partnerskaber, puljeaftaler og tilsva-

opfordres til at sætte ind imod det øgede pres, der rammer

rende kan også ansøge.

særligt udsatte grupper, såsom kvinder og piger, unge, religiøse og etniske minoriteter, personer med handicap, fag-

1. FORMÅL

ligt aktive, fagforeningsrepræsentanter, oprindelige folk og

Formålet med indsatser under denne støtteform er at

LGBTIQ+ borgere.

styrke modstandsdygtige og uafhængige civilsamfund i
det globale syd, hvor civilsamfundets råderum er blevet
indskrænket og menneskerettighedsovertrædelser og re-

2. BAGGRUND

striktioner som konsekvens af COVID-19-pandemien øges.

Der er en verdensomspændende tendens til indskrænkning

Det skal opnås gennem kapacitetsudvikling og/eller for-

af civilsamfundets råderum, og mange kilder beretter om en

talervirksomhed for proaktivt at imødegå overtrædelser,

forværring som følge af regeringers COVID-19-beredskab.

restriktioner og tilbageslag for menneskerettighederne,

Set i et bredere perspektiv undergraves menneskerettighe-

f.eks. hvad angår forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, yt-

der og demokrati i stigende grad. Det omfatter vold mod

ringsfrihed, retten til at tænke frit og til samvittigheds- og

fredelige demonstrationer såvel som overfald, anholdelser

religionsfrihed , organisationsfrihed og faglige rettigheder

og sågar mishandling og mord på menneskerettighedsfor-

og pressefrihed.

kæmpere. COVID-19-pandemien kan misbruges som på-

2

1) Tilførslen dækker bevillinger, såvel som CISUs udgifter til forvaltning, kapacitetsydelser, såsom kurser, workshops
og læringsarrangementer på tværs af bevillingshavere og civilsamfundet.
2) Jf. OCHCRs oversættelse af artikel 18 i FN-konventionen om borgerlige og politiske rettigheder:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dns.pdf
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skud til at gennemføre yderligere indskrænkninger af menneskerettighederne og civilsamfundets råderum. Blandt de
særligt ramte er menneskerettighedsforkæmpere, journalister, kvinder og piger, unge, fagligt aktive, fagforeningsrepræsentanter, religiøse og etniske minoriteter, oprindelige
folk samt LGBTIQ+ borgere.

• Angreb mod menneskerettighedsforkæmpere og frie
medier.
• Tilbageholdelse af aktivister som straf for at udbrede
kritisk information.
• Ulovlige og/eller uberettigede restriktioner i adgangen til
information, herunder censur og begrænsninger i ytringsfriheden.

Ansøgere kan underbygge deres kontekstanalyse ved at be-

• Angreb mod retten til privatliv samt overdreven og ube-

nytte CIVICUS Monitor og ICNLs COVID-19 Civic Freedom

rettiget brug af nødlovgivning, herunder indskrænknin-

Tracker, The Global State of Democracy Indices såvel

ger i det digitale råderum og bevægelsesfriheden.

som andre globale overvågningsmekanismer, der særligt
overvåger i forhold til COVID-19. Der kan også trækkes på

• Angreb mod fagforeninger og arbejdstageres rettigheder.

de lokale partneres oplevelser og indberetninger. Det centrale er at præcisere, hvorledes lovgivning (legale restriktio-

Hvis en indsats har til formål at beskytte et civilsamfund,

ner, nødregler mv.) og/eller praktiske foranstaltninger (fysi-

der er under pres, men presset ikke er begrundet i COVID-

ske overfald, bureaukratiske hindringer, smædekampagner

19-pandemien, skal de andre støtteformer under Civilsam-

osv.) gennemført under COVID-19-pandemien er uberet-

fundspuljen bruges, såsom Udviklingsindsatser, Medbor-

tigede i forhold til sundhedskrisen, og har øget presset på

gerindsatser og Små Indsatser.

menneskerettighederne og indskrænket civilsamfundsaktørers råderum, herunder deres adgang til målgrupper og
andre tiltag, der forhindrer dem i at nå deres mål.
For yderligere hjælp til at underbygge kontekstanalysen
henvises til afsnit 2.4 i Retningslinjer for Civilsamfundspuljen, der kan inspirere til at se nærmere på graden af skrøbelighed i den situation, hvor indsatsen skal foregå.

3. TYPER AF INDSATSER
Der kan ydes støtte til indsatser, der opbygger kapaciteten
hos civilsamfundsorganisationer og/eller særligt udsatte
målgrupper, som bekæmper eller er ramt af menneske
rettighedskrænkelser og indskrænkninger i deres demokratiske råderum foranlediget af COVID-19.
Der kan endvidere gives støtte til indsatser, der adresserer
problematiske indskrænkninger i demokratiske friheds- og
menneskerettigheder under påskud af COVID-19-beredskab, inklusive men ikke begrænset til:
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3.1 EKSEMPLER PÅ INDSATSER

De følgende eksempler er beregnet på at inspirere ansøgere.
•

Kampagne for at få ophævet
nødlov

Genåbning af samfundet og
økonomien

Journalister og aktivister i et land med forholdsvis lav

I et land hvor økonomien er hårdt ramt af COVID-19

forekomst af COVID-19 er blevet arresteret med an-

udtrykker en ligestillingsalliance bekymring over sti-

klage om at have udbredt ”fake news”, efter de har

gende fattigdom, fordi folk har mistet deres levebrød.

udtrykt bekymring eller offentliggjort oplysninger om

Efter at COVID-19-smitten er mindsket, har de medvir-

pandemien. Regeringen har desuden indført en nød-

kende organisationer forsøgt at mobilisere markeds-

lov for at starte overvågning af sociale medier og te-

handlende og bønder til at stå sammen med krav om

lekommunikation og for at begrænse bevægelses- og

at få transportrestriktioner hævet yderligere og hurti-

forsamlingsfriheden.

gere samt bede de lokale og nationale myndigheder

En dansk organisation har slået sig sammen med flere

om hjælp til at sikre hygiejnen på markedspladserne.

lokale partnere for at lade et hold af jurister analysere

Det har medført, at ligestillingsalliancens ledere er ble-

nødloven og indsamle vidnesbyrd fra personer, der er

vet anholdt flere gange, mens en smædekampagne

ramte, for at råbe vagt i gevær om borgerrettigheder,

kører imod dem på internettet og i statskontrollerede

der overtrædes med et politisk sigte uden at være be-

medier.

grundet i hensynet til folkesundheden.

Belært af den erfaring har den danske organisation og

Journalister, aktivister og partnerorganisationens

ligestillingsalliancen sammen søgt om en indsats til

personale trænes i landets forfatning, menneskeret-

”Styrkelse af civilsamfundets råderum”, der skal lægge

tigheder og kampagnemetoder. Derefter lanceres en

en plan for at gøre civilsamfundsorganisationer, bøn-

kampagne, der anmoder regeringen om at ophæve

der og handlende bedre til at stå imod. De udfærdiger

nødloven. Sagen benytter sig af juridiske argumenter,

også en procedure for at advare hinanden, hvis myn-

der kan afprøves ved retten. Det kombineres med vid-

digheder er ude efter at chikanere dem.

nesbyrd for at påvirke den offentlige opinion og presse regeringen. Politikere og myndigheder opfordres til
at gå i dialog.

Budget: 375.000 til workshops og planlægningsmøder samt til aflønning af ligestillingsalliancens personale til koordineringsopgaver. Et

Budget: 690.000 kr. til juridisk analyse og aflønning af partnerens personale til indsamling af

beløb afsættes til advokathjælp, hvis arbejdet
medfører yderligere anholdelser.

vidnesbyrd, udførelse af kampagnen, afholdelse

Indsatsen er rettet imod at styrke civilsam-

af træning samt produktion af kampagnemateria-

fundets evne til at stå sammen for forbedringer,

ler til radio, sociale medier og tryksager.

når regeringen ikke længere kan begrunde ind-

Indsatsen er rettet imod begrænsninger i
pressefriheden og overtrædelser af forskellige

skrænkninger i bevægelses-, forsamlings- og ytringsfriheden med hensynet til folkesundheden.

borgerrettigheder med brug af gyldige argumenter og krav om at få basale rettigheder opfyldt.
Arbejdet fremmes ved at opbygge kapacitet
blandt lokale civilsamfundsorganisationer og
andre aktører for at påvirke den offentlige opinion og styrke dialogen med politikerne.
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Sikker støtte til hinanden

Værnemidler for at beskytte
sig mod politiet

Arbejdsløsheden er røget i vejret under COVID-19-

Oprindelige folk spiller en stærk rolle i at beskytte og

pandemien. Det har ramt LGBTIQ+personer hårdt.

forvalte skovområder. Det nationale politi har imidler-

Mange af dem har mistet deres job og er blevet forhin-

tid grebet til uberettiget magtanvendelse for at holde

dret i at mødes sikre steder pga. vilkårlige indskrænk-

landbefolkningen indespærret, hvilket har forhindret

ninger i bevægelsesfriheden. Nogle har måttet opgive

den sædvanlige overvågning af skoven. Ikke overra-

at betale husleje, og har måttet flytte ind hos moralsk

skende er den illegale tømmerhugst taget til. Lokale

fordømmende forældre og slægtninge. Statistikken

journalister, der har dækket sagen, er blevet arresteret.

viser flere selvmord.

Politiet retfærdiggør det med, at folk kun er blevet til-

Politiet har misbrugt situationen til at optrappe vol-

bageholdt og forhindret i at bevæge sig omkring, fordi

delig chikane af LGBTIQ+personer, der har forsøgt at

de ikke bruger værnemidler såsom mundbind.

samle sig for at støtte hinanden. Det har medført, at

Lokale organisationer har derfor henvendt sig til en

nogle er blevet arresteret og anklaget for at sprede

dansk partner for sammen at søge om en indsats med

COVID-19 med vilje.

to elementer: 1) at udruste relevante aktører med de

Det er ikke lovligt at registrere en organisation, der

obligatoriske værnemidler, 2) at hyre at hold af natio-

arbejder med LGBTIQ+personer, så den danske or-

nale og udenlandske jurister for at sætte fokus på po-

ganisation har indgået et partnerskab med en anden

litiets ulovlige optræden og dokumentere overgreb.

menneskerettighedsbaseret organisation, der funge-

Håbet er at forebygge en yderligere optrapning og

rer som bindeled.

undgå, det ender med drab, som det er sket i nabolan-

De tre organisationer imødegår sammen situationen

dene. Samtidig fastholder lokalsamfundet sin rolle i at

ved at oprette sikre online-mødesteder, hvor folk

holde øje med illegal tømmerhugst.

kan støtte hinanden. Der tilbydes også undervisning
online, så man sørger for, at myndighederne og især

Budget: 590.000 kr. til dækning af værnemid-

politiet ikke kan stikke næsen i den indbyrdes kommu-

ler og til aflønning af koordineringsansvarlige og

nikation. Samtidig søger netværket at mobilisere inter-

jurister. Et beløb afsættes til at tage sagen op i in-

national støtte for at protestere mod regeringens ube-

ternationale fora (både online og offline).

rettigede magtanvendelse mod LGBTIQ+personer.

Indsatsen er rettet imod den falske begrundelse for politiets indgreb, der skader skoven,

Budget: 98.000 kr. til at udvikle et internet-

ved at opfylde kravene om at bruge beskyttende

forum med afholdelse af planlægningsmøder for

mundbind og ved at argumentere juridisk imod

at invitere de rette personer ind i det sikrede net-

politiets overreaktioner.

værk. Løn til koordinering af den internationale
kampagne.
Indsatsen er rettet imod politiets chikane af
udsatte grupper og søger at styrke dem fysisk og
psykisk ved at finde på sikre måder at mødes og
kommunikere på for at støtte hinanden.
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Er fagforeningsfolk særlige
smittespredere?

Lokale forkæmpere og
borgergrupper

Der har fra myndighedernes side i flere år været vold-

Det generelle demokratiske rum for oprindelige folk

somme nedslag på fagforeningsaktive. Under COVID-19

har været under enormt pres igennem længere tid i re-

er der givet særlige beføjelser til blandt andet politiet til

gionen. Den danske ansøger har i årtier, sammen med

at gribe ind over for dem, som politiet måtte betragte

et bredt netværk af oprindelige folk, haft fokus på at

som personer og organisationer, der underminerer sta-

monitorere tilfælde af uretmæssigheder og iværksætte

tens nødplan for at redde folkesundheden. Resultatet

handlinger i forhold til myndigheder og investorers

har været en bevidst målretning af fagforeningsledere

brud og krænkelser på oprindelige folks territorier. De

på konkrete arbejdspladser, som er blevet fyret, anholdt

har arbejdet med at anlægge sagerne juridisk samt mo-

og endda slået ihjel. Der er øjensynligt ingen sammen-

bilisere til demonstrationer, når nødvendigt. Som følge

hæng, men politiet fortsætter deres angreb i et de facto

af COVID-19-nedlukninger og begrænsningerne på

lovløst handlerum.

bevægelsesfriheden, er alle disse systemer underløbet.

Indsatsen vil målrettes tusindvis af arbejdere med op-

Der foregår land grabbing i stor stil, oprindelige folks

lysning om deres rettigheder, både som ansatte på en

ledere kriminaliseres når de forsvarer deres rettigheder

arbejdsplads og helt grundlæggende om menneskeret-

over territorier. Med andre ord har COVID-19 forstærket

tighederne som brydes i stor stil. Der trænes en række

angrebene på oprindelige folk, samtidig med at det har

rettighedskæmpere til dette arbejde. De tilbageholdte

formindsket deres muligheder for at gribe til handling.

fagforeningsledere sikres advokatbistand, ligesom der

Der søges en supplerende indsats til at iværksætte en

iværksættes et team til at tage hånd om anholdte og

øget opmærksomhed omkring de igangværende pro-

dræbtes familier, både med hensyn til moralsk støtte,

blemer i regionen. Monitoreringssystemer udvides i

opbygning af sager mod overgrebsmænd m.m. Der lan-

kraft af lokale forkæmpere i hot spots. Borgergrupper

ceres en større indsats for at finde frem til og få igang-

får træning i at detektere overgreb og i fredelige de-

sat dialog med både embedsmænd og politikere, der

monstrationsformer. Lokale forkæmpere trænes også

ligeledes mener, at overgrebene er gået for vidt og kan

til at indhente dokumentation, både i form af doku-

være med til at lægge pres på de centrale folk i regerin-

menter, foto og video og lokale vidneudsagn.

gen og hos politiet og andre overgrebsmænd.
Budget: 3.000.000 kr. til regional indsats i
Budget: 2.134.000 kr. til træning af rettig-

5 lande med fokus på at skabe et træningspro-

hedskæmpere og kampagner på arbejdspladser,

gram til ca. 200 lokale forkæmpere. De vil dels ar-

juridiske familieteams såvel som til dialogindsat-

bejde ind i eksisterende monitoreringssystemer,

sen. Hermed indgår løn til ansatte i fagforeninger

som udbygges i kraft af denne indsats. De får end-

samt indkøb af juridisk assistance.

videre til opgave at mobilisere borgergrupper til
at stå stærkere lokalt over for de konkrete tilfælde
af land grabbing.

fagforeninger. Det sker gennem styrkelse af fag-

Indsatsen er rettet imod at styrke og udvide

forenings-repræsentanter på arbejdspladserne

eksisterende systemer til at adressere den for-

og i kraft af en solidarisk indsats overfor konkrete

værrede situation, hvor regering og investorer

berørte familier. Der søges at opdyrke en alliance

har set sit snit til at lave lyssky aftaler, der an-

af politikere og embedsmænd, der tør italesætte

griber de rettigheder, oprindelige folk har over

overgreb overfor regeringen.

landområder.
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Indsatsen er rettet imod overgreb på menneskerettigheder og retten til at organisere sig i

4. VURDERINGSKRITERIER

5. OPLYSNING I DANMARK

Ansøgninger vurderes i henhold til fire kriterier.

Når man søger Civilsamfundspuljen, kan man søge op til
to procent af det ansøgte beløb til oplysningsaktiviteter i

I vurderingen bliver kravene til foreslåede indsatser altid

Danmark. Ved oplysningsaktiviteter bør man som minimum

afstemt med det ansøgte beløb, de ansøgende organisatio-

overveje aktivitetens formål, målgruppe og virkemidler. Der

ners erfaringer, konteksten og formålet. Læs mere om kravs-

vil ikke blive foretaget en vurdering af de foreslåede akti-

afstemthed i afsnit 9.3.1 af Retningslinjer for Civilsam-

viteter, men bevillingshaver skal efter indsatsens afslutning

fundspuljen.

kunne give en meget kort resultatrapportering og gerne
fremvise synlige oplysningsprodukter, (aktivitets)billeder el-

Dette er de fire kriterier:

ler videoer, skærmbilleder eller lignende. Materialet offent-

1. Formål og relevans

liggøres og bruges som led i resultatformidling på verdens-

• Indsatsens formål falder inden for Civilsamfundspuljens

kortet på CISUs hjemmeside.

overordnede formål samt det særlige formål for støtteformen ”Styrkelse af civilsamfundets råderum”, dvs. det
vurderes i hvilket omfang indsatsen er relevant i lyset

6. HVEM KAN SØGE?

af den kontekst, den skal gennemføres i, og i hvilken grad

Støtteformen ”Styrkelse af civilsamfundets råderum” kan

indsatsen adresserer indskrænkninger i civilsamfundets

søges af civilsamfundsorganisationer baseret i Danmark.

råderum foranlediget af COVID-19 eller i øvrigt er målret-

Indsatsen skal implementeres i samarbejde med lokale part-

tet indsatser mod øget pres på menneskerettighederne

nere i et udviklingsland på OECD DACs liste.

i lyset af COVID-19.
Ansøgende organisationer må gerne modtage faste tilskud
2. Partnerskabet/samarbejdspartnerne

fra Udenrigsministeriet, som f.eks. strategiske partner-

• De deltagende partnere og andre potentielle aktører har

skaber, puljeaftaler eller tilsvarende, så længe de opfylder

den fornødne folkelige forankring, erfaringer, kapaciteter

nedenstående krav

og ressourcer.
• Relevansen for indsatsen af alle partneres og andre aktørers bidrag, roller og ansvarsområder.

De følgende minimumskrav fastlagt af Udenrigsministeriet
skal være opfyldte af den danske ansøgende organisation:
• Organisationen skal være privat, have juridisk og organi-

3. Målgrupper, formål og forventede resultater

satorisk hjemsted samt aktiviteter i Danmark.

• Indsatsen kan forventes at føre til resultater inden for

• Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlem-

kapacitetsopbygning og/eller fortalervirksomhed, der

merne skal være danske statsborgere eller udlændinge

adresserer aktuelle udfordringer for civilsamfundets

med fast opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

råderum, herunder inddragelse af særligt udsatte mål-

• Organisationen skal have eksisteret i mindst et år.

gruppers råderum.

• Organisationen skal have mindst 50 årligt bidragsydende

• Indsatsens formål og resultater er realistiske og målbare.

medlemmer eller støttepersoner i Danmark, medmindre
der er tale om en paraplyorganisation, i hvilket tilfælde

4. Omkostningsniveau

kravet skal være opfyldt af mindst én medlemsorgani-

• Aktiviteterne og de forventede resultater står i rimeligt

sation.

forhold til omkostningsniveauet og det samlede budget.

• Organisationen skal have godkendte vedtægter samt årsregnskaber, der er underlagt revision.
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Retningslinjer for Civilsamfundspuljens afsnit 2.1 og

7. ANSØGNING

2.2 og Forvaltningsvejledningen gør nærmere rede for

Der er to måder at ansøge på:

kravene til den danske ansøgerorganisation og den lokale
partner.

1) Hvis organisationen ikke har en fast aftale med Udenrigsministeriet, ansøges der om Råderumsindsatser.

Som beskrevet i Retningslinjer for Civilsamfundspuljen

Det er typisk alle organisationer, der normaltvist pri-

gælder det, at hvor partneren er en uformel organisering

mært søger hos CISU eller andre puljeordninger (her-

(f.eks. en social bevægelse), en ikke-juridisk, ikke-registreret

under også programorganisationer).

enhed eller på anden måde er forhindret i at optræde som
direkte partner, kan en anden organisation – selv hvis den

2) Hvis organisationen har en fast aftale med Udenrigs-

ikke er en del af civilsamfundet – fungere som bindeled til

ministeriet, kan der ansøges om Råderumssupple-

den ansøgende danske organisation. Det kan eksempelvis

ment. Der gælder dog, at hvis der søges om en indsats

være i lande, hvor civilsamfundsorganisationer generelt el-

som ikke bygger på eksisterende engagementer, i

ler bestemte grupper er underlagt lovgivning, der begræn-

forhold til land, tematik eller partner, så skal der søges

ser deres ret til at organisere sig eller få adgang til interna-

om Råderumsindsatser, selvom organisationen har en

tional finansiering.

fast aftale med Udenrigsministeriet.

Det er muligt at have flere partnere og involvere andre ak-

Der henvises til afsnit 9 i Retningslinjer for Civilsamfunds-

tører, som beskrevet i afsnit 2.1 og 2.2 af de overordnede

puljen for nærmere oplysninger om ansøgnings- og bevil-

Retningslinjer

lingsprocessen.

for

Civilsamfundspuljen.

For

ansøgninger til indsatser med samme partnere, som der
tidligere er bevilget til og/eller som er igangværende,
henviser v i t i l afsnit 2.2.3 omkring ansøgninger der
bygger videre på tidligere og igangværende indsatser.
INDSATSER TIL STYRKELSE AF CIVILSAMFUNDETS RÅDERUM

•

Søges af alle ansøgere, der ikke
har fast aftale med UM

RÅDERUMSINDSATSER

•

Søges af organisationer med fast
aftale hos UM, hvis indsatsen sker

Der ansøges med

•
•
•
•

Forside
Ansøgningsskema
Budget
Stamdata for ansøger og stamdata

i nye lande, med nye partnere

for partner

eller med ny tematik i forhold til

(data der allerede er indtastet i

eksisterende aftale med UM

Vores CISU opdateres hvor relevant)

Der ansøges med

RÅDERUMSSUPPLEMENT

•

Søges af organisationer med fast
aftale med UM

•
•
•
•

Forside
Ansøgningsskema
Budget
Stamdata for ansøger og partner
findes hos UM, og skal derfor ikke
indtastes i Vores CISU
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Fordeling af midler

Før ansøgningen til Råderumsindsatser kan indsendes,

Alle ansøgninger vurderes løbende for både Råderumsind-

skal den danske organisation have indtastet stamdata om

satser og Råderumssupplement og bevilliges såfremt ind-

sig selv og sine partnere på Vores CISU. Alle ansøgere til

satsen vurderes støtteværdig.

Råderumsindsatser opfordres derfor til at undersøge hvilke
stamdata, der er behov for at indhente i god tid, før de ind-

Støtteformens midler fordeles løbende, indtil der ikke er

sender. Ligeledes skal ansøger sørge for, at stamdata indta-

flere midler.

stet i Vores CISU er opdateret.

Tidsperiode

Eftersom alle indsatser under denne støtteform anses for at

De ansøgte indsatser kan vare op til 24 måneder.

foregå i skrøbelige situationer, skal dette krydses af i Vores
CISU, når ansøgningen uploades.

Maksimalt beløb for den enkelte organisation
Der kan søges for samlet set i alt 3 mio. kr. En organisation

Læs også vores vejledende overblik ”Er I klar til at indsende

har mulighed for at få bevilliget flere ansøgninger, hvis det

jeres ansøgning” på side 44 i.

samlede bevilligede beløb ikke overstiger 3 mio. kr.
Som en undtagelse fra CISUs normale procedure vil bevilBeløb bevilliget til Indsatser til Styrkelse af Civilsamfundets

linger tildelt under denne støtteform ikke automatisk blive

råderum i ansøgningsrunderne d. 9/9/2020 og 11/11/2020

offentliggjort på CISUs hjemmeside, da det kan udgøre en

medregnes ikke i loftet på de 3 mio. kr.

sikkerhedsrisiko at udfordre indskrænkninger i råderummet
for civilsamfundet. Kontakt derfor CISU, hvis I ønsker ansøg-

Bevilligede beløb tæller ikke med i det organisatoriske loft

ningen offentliggjort på CISUs hjemmeside.

på 6 mio. kr. om året, der gælder for Civilsamfundspuljen.
Der gælder samme regler som i Civilsamfundspuljen vedr.
beløbsstørrelse. For at ansøge om indsatser over 500.000
kr. skal den ansøgende organisation have gennemført
mindst en indsats med en bevilling over 200.000 kr. eller
have gen-nemført en indsats af tilsvarende karakter med
rapporte-ringskrav,

der

svarer

til

CISUs

og/eller

Udenrigsministeriets.
Ansøgningsskema og stamdata
Ansøgningsskema, budget, budgetvejledning til udfyldelse
af budgettet, forside til ansøgningen og forvaltningsvejledning findes på www.cisu.dk/formater.
Det udfyldte ansøgningsskema, budget og forside uploades
på Vores CISU.
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8. BEVILLINGSPROCESSEN
Indkomne ansøgninger behandles af CISUs Bevillingsudvalg
med fast track for alle ansøgninger. Sagsbehandlingstiden
er fire uger. Hvis der stilles uddybende spørgsmål til ansøger, forlænges sagsbehandlingstiden dog.

FIRE UGERS BEHANDLINGSTID

UDBETALING
(DOG TIDLIGST EN MÅNED
FØR STARTDATO

BESLUTNING HOS
BEVILLINGSUDVALG

INDSTILLING

VURDERING HOS
BEVILLINGSKONSULENT

15 ARBEJDSDAGE

SCREENING HOS UM

INTERN SCREENING

ANSØGNING

5 ARBEJDSDAGE
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