Program Retningslinier - Civilsamfundspuljen
Oversigt over de tekst justeringer der er foretaget ved udgivelse af Version 1.2. Ny tekst markeret med GULT
Version 1.2 december 2017 (gældende)
S. 7
 I rigere udviklingslande (lande der defineres som 'Upper
Middle Income Countries' - også kaldet UMIC - [link til DAC
liste]) vil samarbejdspartnere ofte opleve, at der ikke udefra
stilles spørgsmålstegn ved deres mandat og opgaveløsning,
men omfattende ændringer i samfundet kan føre til behov for
at nytænke organisationens kurs og bredere berettigelse. I
sådanne lande kan høj økonomisk vækst betyde, at
myndighederne forsømmer sårbare og svage grupper, fordi
det overordnet set jo ’går meget godt’. Og hidtidige
målgrupper ændrer karakter hvis ulighed mellem rig og fattig
forstærkes, og de svageste grupper ikke har politisk styrke til at
blive hørt. Vær opmærksom på, at højst 25% af
programomkostningerne kan anvendes i disse bedre stillede
udviklingslande. Hvis aktiviteter i UMIC- lande lever op til
udenrigsministeriet kriterier for støtte til 'Indfødte Folk' tælles
disse ikke med i de 25% (se mere her).

S. 16
Tekst tilføjelse:
Overgangsregler for programfornyelsesprocesser i 2018 og 2019
(med virkning fra hhv. 2019 og 2020)
Organisationer der har fået et program bevilget i
Civilsamfundspuljen i perioden før september 2017, kan ved
førstkommende programforlængelsesproces alle ansøge om en
basisbevilling på 4,2 mio kr./finansår.
Organisationer der er førstegangs ansøgere til et program kan
ansøge om en basisbevilling op til 4 mio. kr/finansår (afhængig af
deres aktuelle omsætning jævnfør retningslinjerne)
For alle betyder det, at der ansøges med det pågældende beløb og
at der jævnfør retningslinierne kan opnås en bevilling på op til +
eller - 20 % på det ansøgte beløb.
De tre organisationer, der overgår fra at have en rammeaftale
med Udenrigsministeriet til at igangsætte deres CISU bevilgede
program pr. 1.1. 2018 vil få forhøjet den tidligere besluttede
bevilling med 5 %. Forudsætning herfor er indsendelse af fornyet
budget og kort beskrivelse af hvilke programaktiviteter der
forventes styrket som følge af budgetstigningen.
Det bemærkes at der i 2018 yderligere er afsat 3,5 mio. kr. til en
tillægsbevillingspulje jævnfør retningslinierne herfor. Her kan alle
programmer der har eksisteret i 1½ år (inkl. de tre overflyttede
rammeorganisationer) ansøge.
For ansøgningsprocessen i 2019 tages der forbehold for
Finansloven for 2019 og beløbsgrænser i den endelige
tilsagnsfordeling i CISU

Version 1.1 November 2017 (ikke gældende)
 I rigere udviklingslande (lande der defineres
som 'Upper Middle Income Countries' [link til
DAC liste]) vil samarbejdspartnere ofte
opleve, at der ikke udefra stilles
spørgsmålstegn ved deres mandat og
opgaveløsning, men omfattende ændringer i
samfundet kan føre til behov for at nytænke
organisationens kurs og bredere berettigelse.
I sådanne lande kan høj økonomisk vækst
betyde, at myndighederne forsømmer
sårbare og svage grupper, fordi det
overordnet set jo ’går meget godt’. Og
hidtidige målgrupper ændrer karakter hvis
ulighed mellem rig og fattig forstærkes, og de
svageste grupper ikke har politisk styrke til at
blive hørt. Vær opmærksom på, at højst 25%
af programomkostningerne kan anvendes i
disse bedre stillede udviklingslande.

s. 20-21:
Egenfinansiering
Egenfinansiering er et krav der indfases stigende med
programmets budgetmæssige størrelse. For alle
programansøgninger skal foreligge en egenfinansieringsplan for
den danske organisation. Endvidere skal fremsendes en oversigt
over eksisterende og forventet samfinansiering hos relevante
partnere.
Egenfinansiering består af en kombination af to typer finansiering:
 Likvide midler rejst i Danmark (eksempelvis støttebidrag,
fondsstøtte til relevante indsatser under programmet,
private midler fra indsamling eller arv), der kanaliseres
direkte til samarbejdspartnerne til støtte for det
langsigtede udviklingsarbejde der arbejder indenfor
civilsamfundspolitikkens rammer. Betegnes som 'Likvide
midler' i budgetformatet og anses for en del af
Programbudgettet og indgår i rapportering og revision.
 Samfinansiering af aktiviteter (fra andre donorer, fonde, EU
eller fra organisationens internationale partnere), der ligger
indenfor Civilsamfundspolitikkens rammer. Hvis der er tale
om et fælles indsatser/program/aktiviteter forankret hos
en af de lokale partnere i Syd eller i ansøgers internationale
alliance, vil finansiering fra sådanne andre donorer kunne
medregnes som samfinansiering, hvis den danske
organisation har en formaliseret rolle i indsatsen som en
del af partnerskabet/samarbejdet. Beskrives i
egenfinansieringsplanen og dokumenteres efterfølgende.
CISU vil tage udgangspunkt i samme fleksible praksis som
Udenrigsministeriet i vurderingen af hvilke konkrete
finansieringsformer, der kan medregnes som henholdsvis 'Midler
rejst i Danmark' eller 'Samfinansiering'.
Egenfinansiering beregnes i procent af PPA (Program og Projekt
Aktiviteter) – se mere om PPA nedenfor.
Niveauet af egenfinansiering afhænger af programmets
budgetstørrelse for basisbevillingen. Procentsatserne udtrykker
hvad der som minimum skal medregnes inden for de to typer:
Budgetgruppe
Midler rejst i Samfinan Tilsamme
Danmark
siering
n mindst
1. Budget til og
0%-5%
0%-5%
5%
med 4,5
mio/kr/år
2. Budget fra 4,5
Min. 2,5 %
Min. 7,5
12,5 %
til og med 7
%
mio/kr/ år
3. Budget over 7
Min. 12,5
20 %
Min. 5 %
mio/kr/år
%
For ansøgere som møder egenfinansieringskravet for første gang
(førstegangsansøgere eller programmer godkendt før nov. 2017)
samt for ansøgere, der pga. en forøget bevilling ift. det ansøgte
beløb, overskrider en budgetgruppe, kan der ske en gradvis
indfasning af egenfinansieringen over de første 3 år, således at det
gældende egenfinansieringskrav er indfaset i det fjerde
programår.

Egenfinansiering
Der skal foreligge en egenfinansieringsplan for
den danske organisation. Endvidere skal
fremsendes en oversigt over eksisterende og
mulig samfinansiering hos alle partnere.
Egenfinansiering skal bestå af en kombination af
to typer egenfinansiering:
 Midler rejst i Danmark (eksempelvis
støttebidrag, midler fra indsamling eller
arv) der kanaliseres direkte til
samarbejdspartnerne til støtte for det
langsigtede udviklingsarbejde der
arbejder indenfor
civilsamfundspolitikkens rammer.
Betegnes 'Likvide midler' i budgetformat)
 Samfinansiering af aktiviteter (fra andre
donorer, EU eller fra organisationens
internationale partnere), der ligger
indenfor Civilsamfundspolitikkens
rammer. Hvis der er tale om et fælles
program/aktiviteter forankret hos en
lokal partner i syd eller i ansøgers
internationale alliance, vil finansiering fra
sådanne andre donorer også kunne
medregnes, hvis den danske organisation
har formel rolle i aktiviteten.
Niveauet af egenfinansiering afhænger af
programmets budgetstørrelse:
Midler
Samfina
Tilsam
rejst i
nsiering
men
Danmark
Budget
0%
5%
5%
indtil 4,5
mill kr. / år
Budget 4,5 Minimum restbelø
12,5%
- 7 mill. kr.
2,5 %
b op til
/ år
12,5%
Budget
Minimum restbelø
20%
over 7 mill.
5%
b op til
kr. / år
20%
Egenfinansiering beregnes som en procent af
PPA (Program og Projekt Aktiviteter) – se mere
om PPA nedenfor.
For ansøgere, som søger for første gang, kan der
ske en gradvis indfasning af egenfinansieringen
over de første 3 år, således at
egenfinansieringskravet er fuldt indfaset i det
fjerde programår.

