Program infomail 11. november 2021

Kære programorganisationer,
Her infomail med en række praktiske oplysninger om hhv. opdaterede programbudgetformater, forhold
gældende omkring COVID-19, samt møde for programorganisationer den 24. november med ændret
mødetidspunkt.
 Vi er ved at lægge sidste hånd på justeringer af budgetformat samt budgetvejledning for programmer,
og vi forventer medio næste uge at præsentere det opdaterede budgetformat og budgetvejledning. De
aktuelle seks igangværende ansøgere om program skal uploade opdateret budget i Vores CISU senest
den 8. december ifm. den justering af budgetter, der skal ske på baggrund af bevillingsudvalgets
scoring. Der vil være yderligere information herom i mailen næste uge samt mødet den 24. november
på Vartov.

 Vi afholder 24. november på Vartov møde for programorganisationer om de nye budgetformater for
programmer, mid-term review og brug af lokale konsulenter. Der er fortsat ledige pladser, og man
tilmelder sig via dette link. Bemærk at afholdelsestidspunkt er ændret til kl. 11-14, idet der samme
eftermiddag også på Vartov afholdes en event med samtale med udviklingsordførere om prioriteter for
civilsamfundet i den nye udviklingsstrategi. Man kan tilmelde sig event med udviklingsordførere via
dette link.

 Der blev sidste år åbnet mulighed for særlig fleksibilitet ift. COVID-19. Denne fleksibilitet fortsætter
også ind i 2022, navnlig;
o

Omlægninger til humanitære indsatser/serviceydelser. Det er muligt at omlægge dele af
midlerne i indsatser i Civilsamfundspuljen til lokal håndtering af COVID-19. Dette betyder
aktiviteter, der har til formål direkte at forebygge, forhindre og/eller informere om
konsekvenserne af COVID-19 i det/de lande, indsatsen foregår. Omlægningen skal kunne
begrundes tydeligt på baggrund af en analyse af konteksten og situationen i det område,
indsatsen finder sted. Partnerens rolle og kapacitet til at løse opgaven skal også beskrives. Er
der tale om mere end 40 procent af budgettet eller mere end 100.000 kr., anbefaler CISU
kraftigt, at den danske organisation og partneren søger inspiration fra ”Core Humanitarian
Standards” (CHS) som findes her i omlægningen af indsatsen. Man kan læse mere om hvordan
man kan anvende standarderne i relation til COVID-19 udbruddet her. Man kan også søge
vejledning hos CISU i anvendelse af standarderne. Særligt for organisationer med
programbevillinger gælder det, foruden ovenstående, at omlægninger på mere end 100.000 kr.
skal godkendes af CISU. Det forudsætter, at organisationen indsender en ændringsanmodning
med opdateret budget, forklarende budgetnoter samt en opdateret resultatramme med
tydelige fremhævninger af omlægningen. Det forventes, at programorganisationerne anvender
den eksisterende fleksibilitet i budgettet, herunder uallokerede midler, til en evt. omlægning.

o

Overførsel mellem år. Ifølge de eksisterende retningslinjer, kan overførsler på max 15 procent
af programbudgettet overføres til det efterfølgende år uden forudgående godkendelse fra
CISU. Det gælder fortsat, dog er der altid mulighed for at hæve det niveau, hvis konteksten
ændrer sig. Ændringer skal som vanligt forklares i forbindelse med indsendelse af en
ændringsanmodning.

o

Egenfinansieringskrav. CISUs retningslinjer for egenfinansiering er fortsat gældende for at
fastholde en stærk folkelig forankring. Det betyder, at der skal være en gradvis indfasning af
egenfinansieringen over de første tre år af programfasen, så det gældende
egenfinansieringskrav er indfaset i det fjerde programår. Hvis organisationen, på grund af
Corona-krisen, har vanskeligt ved at leve op til kravet om egenfinansiering, skal der tages
kontakt til CISU for at få godkendt en evt. dispensation eller nedsættelse.

Der blev sidste år givet særlig mulighed ift. drifts- og administrationsomkostninger herunder løn i tilfælde af
forsamlingsforbud, udgangsforbud eller lignende, og hvor det kun er muligt at gennemføre et minimum af
aktiviteter – eller ingen, men med mulighed for afholdelse af de mest nødvendige driftsomkostninger
(herunder lønninger). Denne mulighed gælder ikke længere.

 Og så vil vi slutteligt gøre opmærksom på, at der er fortsat midler i Råderumspuljen for ansøgninger op
til 500.000 kr., som også kan søges af programorganisationer. Læs mere om råderumspuljen her.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os med eventuelle tvivlsspørgsmål.

Bedste hilsner
CISU programgruppen

