HØRINGSMATERIALE:
INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT

BAGGRUNDEN FOR INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT
• Indsatser for Folkeligt Engagement er en ny støtteform under

Civilsamfundspuljen. Indsatserne finansieres af en særbevilling fra
Udenrigsministeriet for 2020, med mulighed for forlængelse ind i 2021, på 20
mio. kroner.
• Støtteformen følger den overordnede ramme for Civilsamfundspuljen, men er

åben for en bredere kreds af ansøgere og aktører. En dansk organisation kan i
modsætning til andre støtteformer under Civilsamfundspuljen godt søge
Indsatser for Folkeligt Engagement uden en partner i syd.
• Støtteformen lanceres sammen med de reviderede retningslinjer for

Civilsamfundspuljen i april 2020.
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FOLKELIGT ENGAGEMENT

HVAD ER FOLKELIGT ENGAGEMENT?
Indsatser for Folkeligt Engagement bygger på
CISUs forståelse af folkeligt engagement og
lægger særligt vægt på folkelig deltagelse.
Folkelig deltagelse forstås som danskernes
aktive deltagelse i lokale og globale initiativer,
som understøtter global bæredygtig udvikling.
Deltagelse kan variere markant i form og tid.
Forudsætning for deltagelse er evner og
motivation, som kan udspringe af en forståelse
af egen rolle og ansvar i et globaliseret
samfund.
3

19-02-2020

HØRINGSMATERIALE: INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT

FOLKELIGT ENGAGEMENT

STØTTEFORMENS FORMÅL

Formålet med Indsatser for Folkeligt Engagement er i bredest mulig forstand at
engagere danskere i udviklingssamarbejde. At skabe rammer og rum for at udvikle
handlemuligheder og fælles løsninger for en mere bæredygtig verden gennem lokale,
nationale eller internationale initiativer.

4

19-02-2020

HØRINGSMATERIALE: INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT

PRINCIPPER FOR INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT
Alle indsatser skal:
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•

Basere sig på den rettighedsbaserede tilgang

•

Inkludere stemmer fra udviklingslande (defineres som de lande, der står på DACs liste over modtagere
af udviklingsbistand) igennem samarbejder med organisationer, organiseringer eller personer i
udviklingslande.

•

Anvende principper for konstruktiv kommunikation samt reflektere kritisk over den
framing/rammesætning, der anvendes, og de værdier, der kommunikeres i indsatsen.
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STØTTFORM FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT

FOLKELIGT ENGAGEMENT

HVAD KAN SÅ STØTTES?
Indsatser der på
forskellige måder kan
skabe deltagelse i og
omkring folkemøder,
byfester, events og
festivaler.

Indsatser kan inkludere
kampagneaktiviteter, hvor fokus
er at informationsdele og skabe
opmærksomhed om en sag.
Indsatser kan ikke udelukkende
bestå af envejs kampagne
aktivitet, men denne type aktivitet
må gerne indgå som led i en
større indsats, hvor formålet er at
øge engagementet igennem
konkrete handlinger
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Indsatser med det personlige
møde i fokus. Det kan være
indsatser hvor man i det fysiske
møde kan udveksle erfaringer
og kapaciteter, finde på
løsningsforslag og
handlemuligheder i fællesskab
eller at deltage i fælles
aktiviteter.

Indsatser med fokus på
udveksling mellem
mennesker, byer eller
andre former for
fællesskaber
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Indsatser der bidrager til
organisatorisk udvikling
gennem nye former for
aktiviteter til at engagere
nye eller eksisterende
frivillige eller medlemmer.

Indsatser der på andre
måder engagerer
danskere omkring
udviklingssamarbejdet,
som der endnu ikke er
tænkt på.

Indsatser målrettet nye
eller anderledes
målgrupper. Det kan være
indsatser der vil inddrage
og nå målgrupper som ikke
umiddelbart har kendskab
til området.

Indsatser målrettet mobilisering
af ressourcer til
udviklingssamarbejde. det kan
eksempelvis være mobilisering af
nye frivillige eller tiltag til at
fastholde eksisterende frivillige,
styrkelse af organisering og
netværk eller fundraising til
udviklingssamarbejde.

FOLKELIGT ENGAGEMENT

HVOR MEGET KAN MAN SØGE?
• Én organisation kan søge op til 750.000 kr.
• To organisationer (eller én organisation og en anden aktør) kan søge op til 1,5 mio. kr.
• Loft pr. organisation: maksimalt bevillinger for 2 mio. kr. pr. år startende fra april

2020. (Bevillinger til Indsatser for Folkeligt Engagement medtages ikke i det generelle
loft for bevillinger fra Civilsamfundspuljen på 6 mio. kr. pr. år.)
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FOLKELIGT ENGAGEMENT

HVEM KAN SØGE?
Folkelige organisationer forankret i Danmark, som opfylder følgende minimumskrav:
•

Organisationen skal være privat, have juridisk og organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark.

•

Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge
med fast opholdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark.

•

Organisationen skal have et sæt vedtægter samt regnskaber, der er underkastet revision (hvis organisationen
har eksisteret i mindre end et år, skal organisationen have planlagt revision af regnskaber).

•

Organisationen må ikke være en erhvervsdrivende fond, privat virksomhed, konsulentvirksomhed, en
uddannelsesinstitution eller en organisation nedsat ved lov.

De juridiske muligheder for, at løsere organiseringer kan ansøge puljen for mindre beløb, er i

øjeblikket ved at blive afklaret.
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FOLKELIGT ENGAGEMENT

INDSATSER KAN SØGES I SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER
OG/ELLER AKTØRER:
+ Andre organisationer/aktører kan være

÷ Andre organisationer/aktører må ikke være

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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En del af civilsamfundet i Danmark eller i andre lande
Netværk med rødder i civilsamfundet
Civilsamfundsorganisationer, som den ansøgende danske organisation
samarbejder om udviklingsindsatser og/eller humanitære indsatser med
Lokalt forankrede afdelinger af internationale
civilsamfundsorganisationer, herunder organisationer som den danske
organisation er en del af
Uformelle organiseringer
Offentlige institutioner, eksempelvis skoler, uddannelsesinstitutioner og
museer.
Private virksomheder
Erhvervsdrivende fonde
Politiske og ungdomspolitiske partier
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Enkeltpersoner
Familier
Nationale regeringer
Opført på FN’s eller EU’s terror lister, som opdateres løbende. Det er den
ansøgende danske organisations ansvar at sikre dette.
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FOLKELIGT ENGAGEMENT

INDSATSER FOR FOLKELIGT ENGAGEMENT KAN FINANSIERE:
+ Dette kan finansieres

÷ Dette kan ikke finansieres

Organisationer/aktører
kanogvære
÷ Andre
Organisationer/aktører
må ikke være
• + Andre
Udgifter
til konkrete aktviiteter
materialer i indsatsen
•
Levering af
varer og
services såsom udstyrsleverancer
og byggeprojekter,
•
Omkostninger til partneres tilstedeværelse i Danmark i forbindelse
sundhedsydelser og træning uden perspektiv for andre end dem, der deltager.
• med
En del
af
civilsamfundet
i
Danmark
eller
i
andre
lande
indsatsen (f.eks. fly, forsikring, visa, ophold og/eller forplejning)
•
Indsatser•med Enkeltpersoner
et helt eller delvist mål om at udbrede et partipolitisk eller
• • Udveksling
religiøst eller
missionerende
budskab og/eller målgrupper afgrænset heraf.
Netværk med rødder i civilsamfundet
•
Familier
•
Oversættelse og tekstning
•
Identifikation af samarbejdspartnere i udviklingslandene.
•
Civilsamfundsorganisationer,
som
den
ansøgende
danske
organisation
samarbejder
regeringer
•
Rejseudgifter (inkl. diæter og forsikringer)
•
Indsatser,• som Nationale
har fundraising,
indsamling eller medlemshvervning som
om udviklingsindsatser
humanitære
indsatser(inkl.
medleje af
•
Udstyr,
der er nødvendigtog/eller
for at gennemføre
indsatsen
hovedformål.
•
Opført på FN’s eller EU’s terror lister, som opdateres løbende. Det
udstyr
og
forsikring)
•
Lokalt forankrede afdelinger af internationale civilsamfundsorganisationer, herunder
er den ansøgende danske organisations ansvar at sikre dette.
•
Løn
til
organisationen
i
forbindelse
med
indsatsen,
f.eks.
til
organisationer som den danske organisation er en del af
koordinering og/eller produktion af materialer
Uformelle
organiseringer for relevante samarbejdspartnere (i og
• • Lønog rejseomkostninger
for Danmark),
journalister
og i begrænset
omfang eksterne
• uden
Offentlige
institutioner,
eksempelvis
skoler, uddannelsesinstitutioner
og museer.
konsulent Leje af lokaler til en aktivitet
Private
virksomheder
• • Dansk
administration
(maks. 7 procent) og budgetmargin (min. 6
og maks. 10fonde
procent).
• procent
Erhvervsdrivende
•
Revision i Danmark, hvis over 200.000 kr., da CISU betaler revision for
• indsatser
Politiskeunder
og ungdomspolitiske
partier
200.000 kr.
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FOLKELIGT ENGAGEMENT

ANSØGNINGSFRISTER
• Løbende ansøgningsfrister - Ansøgninger under 100.000 kr.
• Kan søges fra d. 27.maj 2020 og frem
• Støtteværdige ansøgninger får som udgangspunkt en bevilling. Der tages dog forbehold

for, om der er tilstrækkelige midler til støtteformen.
• Faste ansøgningsfrister – Ansøgninger på 100.000 kr. eller derover
• Sidste onsdag i maj, september, november 2020 og eventuelt februar 2021
• Til de to første ansøgningsrunder i 2020 bevilliges per runde op til halvdelen af det

tilbageværende årlige budget. I november bevilliges resten (om muligt).
• Eventuelt ikke bevilligede midler i 2020 overføres til 2021.
• Der udarbejdes kriterier, sådan at ansøgningerne kan prioriteres efter kvalitet, såfremt der

ikke er midler nok til alle støtteværdige ansøgninger.
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