Høringsmateriale

Oversigt over ændringer i de reviderede retningslinjer for Engagementspuljen 2021
Engagementspuljen fortsætter i 2021. Det sker på basis af de retningslinjer, som har
været gældende i 2020, med justeringer på hovedområder beskrevet nedenfor. Som led i
processen med at opdatere retningslinjerne sendes disse justeringer i offentlig høring.
Høringsfristen er d. 13/4 kl. 24. Høringssvar sendes til rådgiver Maria Haahr Strandridder
på mha@cisu.dk. Høringssvar offentliggøres på www.cisu.dk/høringengagementspuljen,
medmindre andet angives i mailen.
Justeringerne vedrører følgende hovedområder:

1. Øget fokus på partnerskaber
For at nå nye målgrupper som traditionelt ikke er engageret i udviklingssamarbejdet
og/eller har begrænset kendskab til forhold i udviklingslande og verdensmålene er det nu
et krav, at den ansøgende danske organisation søger i samarbejde med en eller flere
samarbejdspartnere, som kan være andre civilsamfundsorganisationer eller andre
aktører.
Ansøgninger op til 200.000 kr. er undtaget for dette krav.
Der er ikke ændret på kravene til den ansøgende danske organisation eller på, hvem der
kan være samarbejdspartner.
Vurderingskriterierne omkring den ansøgende organisation og samarbejdspartnere er
derfor blevet tilrettet og lyder nu således:
2. Den ansøgende organisation og andre organisationer /aktører // vores udgangspunkt
For én organisation som ansøger (kun ansøgninger under 200.000 kr.):
•

Den ansøgende organisation har den nødvendige kapacitet til at gennemføre indsatsen

For ansøgere, der søger i samarbejde med andre organisationer/aktører (muligt uanset
beløbsstørrelse/krav for ansøgninger over 200.000 kr.):
•

Den ansøgende organisation har den nødvendige kapacitet til at varetage koordinering
og det økonomiske ansvar for indsatsen.
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•
•

De deltagende organisationer/aktører har tilsammen den nødvendige kapacitet til at
gennemføre indsatsen.
Alle organisationer/aktørers bidrag, roller og ansvarsområder er velbeskrevet, og
organisationerne/aktørernes forskellige ressourcer udnyttes bedst muligt, herunder
hvorledes partnerskabet bidrager til at nå nye målgrupper som traditionelt ikke er

engageret i udviklingssamarbejdet og/eller har begrænset kendskab til forhold i
udviklingslande og verdensmålene.

2. Bæredygtighed
Det tydeliggøres, at indsatser skal bidrage til at øge engagementet, også efter at
indsatsperioden er slut. Det afspejler sig i en tilføjelse i vurderingskriterium 3.3 omkring
indsatsens strategi, som nu lyder:
Indsatsens strategi viser sammenhængen mellem indsatsens aktiviteter, forventede
resultater og mål samt planen for gennemførelse.
For indsatser over 200.000 kr.: Indsatsen bidrager til at øge engagement i
udviklingssamarbejde, også efter indsatsperioden er slut.
Indsatser under 200.000 kr. er undtaget for dette nye kriterium for at give plads til
indsatser med fokus på kortere engagement og i forståelsen af, at det i nogle tilfælde kan
være vanskeligt at sikre et længerevarende engagement i indsatser med et mindre
budget.
Bæredygtighedsmodellen, som beskriver, hvordan man kan arbejde med de to
dimensioner – social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed – på tre
niveauer i sin indsats, indgår fortsat i retningslinjerne og ansøger opfordres til at arbejde
med modellen, men udgår som selvstændigt vurderingskriterium. Dvs. at
vurderingskriterium 1.3 ”Den ansøgende organisation har i tilrettelæggelsen af
indsatsen forholdt sig til social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed.”
udgår, ligesom social bæredygtighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed ikke længere
nævnes specifikt i formålet for Engagementspyramiden.
Formålet lyder derfor nu: Engagementspuljens formål er i bredest mulige forstand at
engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle
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handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Det kan ske gennem
lokale, nationale eller internationale initiativer.

3. Forståelse af engagementspyramiden:
De opdaterede retningslinjer tydeliggør, at der kan arbejdes med alle niveauer i
engagementspyramiden, så længe engagement er i fokus. Det udmønter sig i følgende
ændringer:
a) Tydeliggørelse af denne mulighed gennem infoboks, som placeres ved
formålsparagraffen

Indsatser kan arbejde med engagement på mange måder
Indsatser i puljen kan arbejde med engagement med forskelligt udgangspunkt.
Eksempelvis kan man:
-

-

Gennem formidlings- og journalistiske produkter udbrede kendskab til og skabe forståelse for
forhold i udviklingslande, udviklingssamarbejde og verdensmålene med det formål at opfordre til
engagement hos nye målgrupper.
Ved at indgå nye partnerskaber afprøve nye metoder og platforme for at øge interessen hos
målgrupper, som man ikke ellers har adgang til.
Ved arrangementer og events skabe rammer for at afprøve handlemuligheder hos folk, der er
interesserede i en sag, men ikke aktivt er engagerede endnu.
Gennem workshops og kurser øge engagementet og evnen til at engagere andre blandt
eksisterende frivillige i sin organisation.

Mulighederne er mange, hvilket uddybes i afsnittet om engagementspyramiden. Som
ansøger kan man med fordel forholde sig til de forskellige niveauer i engagementspyramiden
og de forskellige eksempler på indsatser (se afsnit 3.2 og 5.1) for at søge inspiration.

b) Nye eksempler på indsatser med fokus på de nedre dele af engagementspyramiden:
-

Indsatser kan være kampagneaktiviteter, som opfordrer til engagement.
Kampagner, for eksempel på sociale medier, med det formål at udbrede viden om
verdensmålene, kan være led i en indsats, men formålet skal være at danne grundlag
for deltagelse og engagement.
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-

Indsatser kan være podcasts, film, spil, undervisningsmateriale eller andre
former for formidlings- og journalistiske produkter, som udbreder kendskab til og
skaber forståelse for forhold i udviklingslande, udviklingssamarbejde og
verdensmålene. Indsatserne skal pege på muligheder for at handle eller opfordre til
engagement i det tema, produktet behandler.

c) Tilføjelse af ”eksempelvis virksomheder med relevant fagkompetence” efter private
virksomheder i oversigten over mulige samarbejdspartnere.

I forbindelsen med høringen orienteres der om følgende ændringer, som
ikke indgår i høringsprocessen:
4. Beløbsgrænser og ansøgningsfrister
Ansøgninger op til 200.000 kr.
Ansøgninger op til 200.000 kroner har løbende ansøgningsfrist og kan søges fra 19. maj
2021 og indtil 19. november 2021. Løber puljen tør inden da, kan det blive nødvendigt at
lukke for indsendelse af ansøgninger før denne dato. Dette vil i givet fald blive meldt ud
på www.cisu.dk/engagementspuljen
Ansøgninger ml. 200.000 kr. og 1.000.000 kr.
Der er to ansøgningsfrister for ansøgninger ml. 200.000 kr. og 1.000.000 kr., som er d. 19
maj 2021 kl 12.00 og d. 29. september 2021 kl. 12.00.

5. Mulighed for at igangsætte indsatser fra ansøgningstidspunktet for
egen risiko
For at imødekomme ansøgere, som ønsker at komme i gang med deres indsats hurtigst
muligt, gives der mulighed for, at indsatsens startdato kan ligge fra
ansøgningstidspunktet og frem. Det betyder, at udgifter afholdt fra
ansøgningstidspunktet og frem kan medtages i ansøgningens budget og regnskab.
Der kan ikke udbetales midler fra bevillingen før bevillingstidspunktet, og det vil være det
bevilligede budget, og ikke det ansøgte budget i fald der er afvigelser, som danner
grundlag for, hvilke udgifter, der kan medtages i det endelige regnskab.
Det understreges, at udgifter afholdt efter ansøgningstidspunktet og før
bevillingstidspunktet, afholdes på den ansøgende organisations egen risiko, og at der
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kan forventes stort pres på puljen og dermed også stor risiko for afslag, også for
støtteværdige ansøgninger.
Det vil ikke påvirke vurderingen af ansøgninger, om starttidspunktet ligger før eller efter
bevillingstidspunktet. Alle bevillinger skal være igangsat senest en måned efter
bevillingstidspunktet.

6. COVID-19 tilføjelse til Engagementspuljen – for allerede planlagte
indsatser ramt af COVID-19 situationen
Den nuværende corona-situation i Danmark har ramt en række organisationers mulighed
for at sikre midler til allerede planlagte aktiviteter, der engagerer danskerne i
udviklingssamarbejde.
Efter dialog med Udenrigsministeriet vil der i denne ekstraordinære situation være
mulighed for at søge om midler til at gennemføre planlagte indsatser i 2021, der grundet
Covid-19 ikke kan finansieres som oprindeligt budgetteret, forudsat at følgende to
kriterier er opfyldt:
-

-

At det i ansøgningen er tydeligt dokumenteret af ansøger, hvorledes det finansielle
grundlag for de allerede planlagte indsatser er ramt af COVID-19-situationen. Dette gøres
i et særskilt bilag.
At indsatserne er specifikt rettet mod at skabe eller fastholde danskernes engagement i
tråd med Engagementspuljens formål og afsluttes senest 31.12.2021.

Derudover vurderes ansøgninger under COVID-19 tilføjelsen efter de vurderingskriterier,
som er beskrevet i retningslinjerne, dog er der ikke krav om, at den ansøgende
organisation søger i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere.

Page 5 of 5

