Addendum programretningslinjer side 18-19.
BUDGET
Budget skal udarbejdes i formatet hertil og efter de rammer, der er angivet i Guide to Programme Budget 2021.
Egenfinansiering
Egenfinansiering er et krav og 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, kontingent, private midler fra indsamling eller arv), der kanaliseres direkte til
samarbejdspartnerne til støtte for det langsigtede udviklingsarbejde, der arbejder indenfor
civilsamfundspolitikkens rammer.

•

Samfinansiering af aktiviteter (fra andre donorer, fonde, EU eller fra organisationens internationale
partnere), der ligger indenfor Civilsamfundspolitikkens rammer. Hvis der er tale om fælles
indsatser/program/aktiviteter forankret hos en af de lokale partnere 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.
Samfinansiering skal beskrives i egenfinansieringsplanen, og efterfølgende dokumenteres.

En oversigt over forventede bidrag for de to egenfinansieringstyper beskrives i budget under fane 1E, og skal
som minimum leve op til relevante krav af egenfinansiering for det budgetniveau, som organisationens
bevilling er på (se skema side 19).
Organisationen skal ifm. statusrapportering indsende aktuel status på egenfinansieringen med tilhørende
dokumentation og kort beskrivelse af, hvordan de enkelte elementer af egenfinansieringen har understøttet
programmet. Ydermere skal der i regnskabsberetning (management review) afrapporteres på opnåelse af
egenfinansiering.
CISU vil tage udgangspunkt i samme praksis som Udenrigsministeriet i vurderingen af hvilke konkrete
finansieringsformer, der kan medregnes som henholdsvis 'Likvide midler rejst i Danmark' eller
’Samfinansiering'.
Egenfinansiering beregnes i procent af PPA (Program og Projekt Aktiviteter). Niveauet af egenfinansiering
afhænger af programmets budgetstørrelse for basisbevillingen. Procentsatserne udtrykker hvad der som
minimum skal medregnes inden for de to typer: midler rejst i Danmark og samfinansiering.
For ansøgere som møder egenfinansieringskravet for første gang (førstegangsansøgere) 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 tre år, således at det gældende egenfinansieringskrav er indfaset i det
fjerde programår.

