
OpEn  |  Retningslinjer 1

JUNI 2022
v 1.0

RETNINGS
-LINJER



OpEn  |  Retningslinjer 2

Introduktion 3
 
Puljens formål �����������������������������������������������������������������������  3
Værdier  ����������������������������������������������������������������������������������� 4
Målgrupper og segmentet ’de neutrale’ ����������������������������� 5
  

Hvad kan man søge støtte til? 6

 
hvem kan søge puljen? 7

 
Hvilke krav gælder også for ansøger? 8
 
Hvilke minimumskrav gælder for hovedansøger
 og samarbejdspartner i Danmark?   ������������������������������ 8
Hvilke særlige regler gælder for virksomheder eller  
 andre, som udøver økonomisk aktivitet? ���������������������� 8
Hvilke krav gælder for samarbejdspartner i Syd? ������������� 8

 
Hvilke beløb kan der søges støtte til og
hvilke krav gælder for projekterne? 9
 
Hvor meget kan én ansøger  
 maksimalt opnå i støtte på et år? ����������������������������������10 
Kan anden finansiering supplere
 et projekt under puljen? �������������������������������������������������10 
 

Vurderingskriterier 11
 

Ansøgnings- og bevillingsproces 12
 
Hvordan søger man? �����������������������������������������������������������12
Hvornår ligger ansøgningsfristerne? ��������������������������������12
Hvad er behandlingstiden? �������������������������������������������������12
Hvad er bevillingsprocessen? ���������������������������������������������13
Hvordan prioriteres der mellem
 støtteværdige ansøgninger? ������������������������������������������13
Hvilke principper gælder for forvaltning
 af pulje og bevillinger? ���������������������������������������������������14
Hvilke krav gælder, når pengene er bevilget? ������������������14
 
 
Inspiration 15
 
 
Kontakt 15

INDHOLDSFORTEGNELSE



OpEn  |  Retningslinjer 3

Puljen OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og 
Engagementspulje er en selvstændig støtteordning, der 
finansieres af Udenrigsministeriet1 og forvaltes af CISU 
og Fonden Roskilde Festival med inputs fra DeltagerDan-
mark, The Why Foundation og puljens brugere� 

Ambitionen med puljen er at skabe plads og rum til at 
prøve noget nyt og gøre tingene på nye måder for at 
oplyse og engagere folk i Danmark� Nye tilgange, aktører 
og metoder skal i spil for at gøre globalt udsyn, solidari-
tet og engagement til en folkesag� 

Puljen er på 20,8 mio� kr� årligt og løber fra 2022 – 20252�  
 
Ansøgerkredsen til puljen omfatter civilsamfunds-
organisationer, medier, private og socialøkonomiske 
 virksomheder, fonde, selvejende- og offentlige institu-
tioner og kulturinstitutioner� 

I 2022 er der én ansøgningsfrist: Onsdag 5�oktober  
kl� 12�00� Fra 2023 og frem er der to faste ansøgnings-
frister� Se yderligere detaljer i afsnittet Hvornår ligger 
ansøgnings fristerne?

 

Puljens formål

Puljens formål er at skabe viden, holdning, handling om 
global udvikling ved at oplyse og engagere folk i Danmark.

Projekter støttet af puljen kan være rene oplysnings-   
eller engagementsprojekter, eller de kan kombinere  
de to fremgangsmåder – se definitonen på de to 
 begreber4

Med ”global udvikling” menes emner og dagsordner rela-
teret til det danske udviklingssamarbejde og verdensmå-
lene�  Emnerne kan være større globale problemstillinger 
såsom klimakrisen eller små lokale historier – fælles 
for emnerne er at de er koblet til lande på OECD/DACs 
 oversigt over modtagerlande af udviklingsbistand3�

Introduktion

1 Puljen er baseret på Folketingets vedtagelser om det danske udviklingssamarbejde og den danske udviklingspolitiske strategi 2021-2025 ”Fælles om Verden”� Strategien beskriver vigtigheden  
af et øget folkeligt engagement i udviklingssamarbejdet og FN’s 17 Verdensmål er centrale for at opnå en mere social retfærdig, sikker og bæredygtig verden uden fattigdom.

2 1 mio. kr. af de 20,8 mio. kr. er reserveret til formidlingslegater – se særskilte retningslinjer på www.openpuljen.dk

3 Læs mere her: cisu.dk/sandkasse/gamle-puljer-og-sider/civilsamfundspuljen/hvilke-lande-kan-få-støtte

Puljens formål er at skabe viden,  
holdning, handling om global udvikling  

ved at oplyse og engagere folk i Danmark.

 
 
Engagements-
arbejde  
er at give mulig heder 
for at handle på  globale 
udford ringer. Ansøger 
kan bidrage til at  
skabe deltagelse  
på  forskellige måder 
og med forskellige 
mål for øje.  

Oplysnings-
arbejde  

er at dele viden om 
lokale eller globale pro-

blemstillinger. Det kan 
ansøger gøre gennem 

et væld af kanaler og 
platforme, men suc-
cesfuld oplysning er 
forståelig, pålidelig 

og relevant. 

https://www.openpuljen.dk
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værdier

Mød målgruppen  
der, hvor den er
Målgruppen skal mødes i 
øjenhøjde, og hvor de er� 
Målgruppen bør inddra-
ges i planerne om, hvilken 
forandring, man vil skabe� 

Nye samarbejdsformer 
og partnerskaber 
Samarbejde gør stærkere� 
Virksomheder, foreninger, 
filmproducenter, museer 
og civile organisationer 
mv kan arbejde sammen, 
supplere hinanden og 
gennem nye partner-
skaber nå ud til flere i 
Danmark�

 

Giv ordet til dem,  
det handler om
Global udvikling er en 
fælles opgave� Den om-
handler mennesker i hele 
verden, herunder både 
danskere og mennesker 
i det globale syd� Det er 
vigtigt, at perspektiver fra 
det globale syd inddrages 
og at det bliver gjort på 
en ligeværdig, konstruktiv 
og respektfuld måde�

 

Nuanceret  
kommunikation
Budskaber skal være 
nuancerede og have blik 
for sammenhænge og 
handlemuligheder� Det 
er vigtigt at være bevidst 
om, hvordan historier 
fortælles og påvirker 
modtagerens værdier  
og opfattelser�

 

Rum til at tænke  
nyt og kreativt
Ambitionen er at øge 
viden og give rum for 
handlings- og holdnings-
ændringer på socialt 
engagerende, sjove og 
overraskendende måder� 
Puljen åbner mulighed for 
at gå nye veje og afprøve 
nye formater� 

 

Vær parat til at tage 
chancer og lære nyt
Nogle gange går tingene 
ikke som planlagt og der 
skal være plads til at lære 
af forkerte beslutninger 
og lave om undervejs�
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Målgrupper og segmentet ’de neutrale’

Projektets målgruppe(r)
Med en målgruppe menes den eller de grupper af perso-
ner som projektet, dets aktiviteter og produkter henvender 
sig til� En målgruppe kan fx være højtuddannede mødre 
i København eller mænd mellem 30 og 40 år i  Region 
Syddanmark. Hvert projekt skal have en eller flere 
 vel definerede målgrupper i Danmark.

For at opnå en bevilling, er det vigtigt, at man beskriver 
hvilken målgruppe(r), man vil nå og hvordan� Som en del 
af den beskrivelse, skal ansøgere også sandsynliggøre at 
segmentet ’de neutrale’ nås�

Segmentet ’de neutrale’ i relation til global udvikling 
Puljen prioriterer projekter, der når det segment af be-
folkningen i Danmark, som her betegnes ’de neutrale’� 

’De neutrale’ er mennesker, der ikke har taget stilling til 
global udvikling eller ikke interesserer sig for emnet� ’De 
neutrale’ kan sagtens have stor viden om andre sager og 
være dybt engageret i andre emner, men det er folk, der 
ikke har taget stilling til global udvikling, eller som ikke 
har et særligt kendskab til det� 

Det er en vigtig pointe, at de neutrale findes mange 
steder, fx i en gymnasieklasse, hvor nogle elever kan 
være dybt uinteresserede, mens andre allerede er dybt 
engagerede i global udvikling� Dvs� segmentet ’de neutra-
le’ kan være en del af mange forskellige ’målgrupper’�

Inddrag målgruppen/erne
Ansøger opfordres til, at inddrage repræsentanter fra 
målgruppen og segmentet der er neutrale i relation til 
global udvikling  i udformningen af   projektet�

Neutral Neutral Neutral Neutral

For inspiration til hvordan man kan arbejde med forskellige 
målgrupper og nå forskellige segmenter se DeltagerDanmarks 

Segmentanalyse eller Otte Måder at Engagere Danskerne i 
Global Udvikling på www.openpuljen.dk/redskaber

http://www.openpuljen.dk/redskaber
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Hvad kan man søge støtte til?

For detaljer om hvilke type udgifter, der 
kan budgetteres med, se puljens budget

vejledning på www.openpuljen.dk.

DETTE KAN FINANSIERES

• Udgifter til aktiviteter og materialer i projektet, fx deltagel-
se byfester, kampagne aktiviteter, mobilisering af frivillige, 
 redigering af publikationer, produktion og udbredelse af do-
kumentarfilm og TV,  podcast eller digitale værktøjer, SoMe.

• Udgifter relateret til at indgå i netværk og samarbejde med 
andre�

• Rejseomkostninger fx fly, forsikring, visa, ophold og/eller 
forplejning, CO2- kompensation�

•   Kortere udvekslinger der ikke er i samarbejde med en 
 uddannelsesinstitution og/eller ikke kan dækkes af anden 
finansieringskilde.

• Oversættelse og tekstning� 

• Udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre projektet (inkl� 
leje af udstyr og forsikring)� 

• Løn og honorarer i forbindelse med  projektet (i og uden 
for Danmark), f�eks� til koordine ring og/eller produktion af 
 materialer,  kommunikation, udbredelse, webudvikling�

• Leje af lokaler, platforme mm� til afholdelse  
af  aktiviteter�

DETTE KAN IKKE FINANSIERES

• Projekter, som har fundraising, indsamling eller 
 medlemshvervning som hovedformål� 

• Projekter, med et helt eller delvist mål om at sprede parti-
politiske eller religiøse budskaber� Målgrupper må ligeledes 
ikke afgrænses af partipolitiske eller religiøse tilhørsforhold�

• Projekter med markedsføring og kom mercielle  interesser 
som hovedformål�

• Udgifter til at gennemføre udveksling, praktik- og lærlinge-
ophold, studiebesøg, etc� i samarbejde med en uddannel-
sesinstitution eller, der kan dækkes af andre finansierings-
kilder (fx GLOBUS, OPU, Erasmus+)� 

• Projekter der er en direkte gentagelse af allerede gennem-
førte projekter uden inddragelse af læring i fht� tilpasning af 
målsætninger og tilgange�

• Aktiviter der er knyttet til eksport til tredjelande eller 
EU-medlemsstater�

1 Syd er her en samlet betegnelse for lande på OECD/DACs oversigt.

https://www.cisu.dk/sandkasse/gamle-puljer-og-sider/civilsamfundspuljen/hvilke-lande-kan-f%C3%A5-st%C3%B8tte
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Hvem kan søge puljen?

Hovedsansøger

Ansøgerkredsen til puljen omfatter:

• Civilsamfundsorganisationer

• Offentlige institutioner, selvejende- og kultur-
institutioner

• Private virksomheder, medier, social økonomiske 
virksom heder og fonde (inkl� erhvervs drivende fonde)
institutioner�

Ansøger har det økonomiske, forvaltningsmæssige og 
 juridiske ansvar for, at projektet gennemføres� Hvis der er 
tale om et samarbejde ligger ansvaret hos hoved ansøger� 
Det er ligeledes hovedansøger, der har det primære 
 ansvar for koordinering med eventuelle samarbejds-
partnere i indsatsen�

Hovedansøgers overordnede myndighed, fx bestyrelse, 
skal kunne påtage sig det fulde ansvar for ansøgningen 
og en efterfølgende bevilling� Læs mere om ansøgers 
ansvar i Forvaltningsvejledningen�

samarbejdspartner

Samarbejdspartner kan være af samme type som hoved-
ansøger eller en civilsamfundsorganisation, et medie eller 
en anden enhed forankret i Syd1� 
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Hovedansøgers overordnede 
myndig hed, fx bestyrelse, skal 

kunne påtage sig det fulde 
ansvar for ansøgningen og 

en efterfølgende bevilling. Læs 
mere om ansøgers  ansvar i 

Forvaltningsvejledningen.
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Hvilke minimumskrav gælder for hoved-
ansøger og samarbejdspartner i Danmark?

Følgende minimumskrav gælder for hovedansøger og 
samarbejdspartnere (med budgetansvar) i Danmark: 

• Skal have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark� 

• Skal have eksisteret i mindst et år�  Hvis mindre, kan 
der max søges om støtte på 200�000 kr�

• Forpersonen eller hovedparten af bestyrelsesmedlem-
merne eller anden ansvarshavende instans skal være 
danske statsborgere eller udlændinge med fast op-
holdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark�

• Skal have godkendte vedtægter� 

• Skal have regnskaber, der er underkastet revision� 
Hvis ansøger eller samarbejdspartner har eksisteret 
i mindre end et år, skal der være planlagt revision af 
regnskaber�

 
Der gælder særlige krav for ansøgere, der kan  betragtes 
som en enhed, som udøver økonomisk aktivitet�

 

Hvilke særlige regler gælder for 
 virksomheder eller andre, som  
udøver økonomisk aktivitet?

Disse regler vil almindeligvis kun gælde for private 
virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, fonde 
(inkl� erhvervsdrivende fonde), men de kan også gælde 
forskningsinstitutioner eller andre� 

Der gælder særlige regler, hvis ansøger kan betragtes 
som en enhed, der udøver økonomisk aktivitet i forhold 
til de aktiviteter, som ansøger søger om støtte til i puljen� 
Dvs� en enhed som udbyder varer eller tjenesteydelser 
på et konkurrenceudsat marked, uanset enhedens retlige 
status og finansieringsmåde. Hvis dette gør sig gælden-
de for hovedansøger eller  samarbejdspartner, gælder 
minimumskravene samt følgende krav: 

• Skal være CVR-registreret� 

• Må over en periode på tre regnskabsår ikke modtage 
statsstøtte, der overstiger de gældende satser i hen-
hold til EU’s regler om de minimis-støtte1� Dvs� ansø-
geren skal kunne erklære på tro og love, at ansøgeren 
ved modtagelse af en bevilling fra puljen ikke overskri-
der et samlet statsstøtteloft på 200�000 EUR (ca� DKKR 
1,5 mio�) over en periode på tre regnskabsår�  

Der skal i den forbindelse tages hensyn til den samle-
de de minimis-støtte, som ansøgeren har modtaget i 
det indeværende og de to foregående regnskabsår� 

• Skal udfylde ”Erklæring om de minimis-støtte”� Det 
er ansøgers eget ansvar at sikre, at erklæringen er 
korrekt udfyldt2�

Hvilke krav gælder for 
 samarbejdspartner i Syd?

En relevant samarbejdspartner kan være civilsamfunds-
organisationer, medier eller andre forankret i Syd, Denne 
form for samarbejdspartner skal være forankret i et af 
landene på OECD/ DACs oversigt (se link hertil på side 3)� 

Samarbejdspartner i Syd må ikke være: 

• Enkeltpersoner, familier, landets regering, politiske 
partier, en offentlig myndighed eller institution. 

• Nationale regeringer eller myndigheder på regionalt 
eller lokalt niveau� 

• Opført på FN’s eller EU’s terrorlister, som opdateres 
løbende� Det er hovedansøgers ansvar at sikre dette�

Hvilke krav gælder for ansøger?

1 Den statsstøtteretlige hjemmel ved administrationen af denne pulje er de minimis-forordningen (forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 med senere ændringer). 
De minimis-støtte, som er støtte på maks. 200.000 EUR (ca. DKKR 1,5 mio.), der ydes til en enkelt virksomhed over en periode på tre regnskabsår anses for ikke at opfylde  
alle kriterier i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Det betyder, at støtten ikke skal anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, førend den kan ydes. 

2 Enheder med der er aktive inden for fiskeri/landbrug (primærproduktion) bedes dog henvende sig direkte til CISU inden de indsender en ansøgning.
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Puljen støtter projekter med beløb fra 50�000 kr� og op til 
2,5 mio� kr� Afhængigt af hvor meget der ansøges, er der 
specifikke krav knyttet til ansøgning og projekt. Jo højere 
beløb, der søges om, jo flere krav.

Vær opmærksom på: 
• Puljen bevilliger max to ansøgninger om året med et 

ansøgt beløb på over 1,5 mio� kr� 

• Puljen støtter også formidlingslegater med  beløb 
fra 20�000 kr� og op til 100�000 kr� (se særskilte 
 retnings linjer herfor)� 

• Puljen behandler/støtter ikke ansøgninger,  
der også søges støtte til hos Globus�

• Man skal vælge ansøgningsskema efter  
hvilket beløb man søger� Ansøgningsformater  
findes på www.openpuljen.dk. 

Hvilke beløb kan der søges støtte til og  
hvilke krav gælder for projekterne?

M
in

im
u

m
sk

r
a

v 

Projektet...
√ skal leve op til puljens formål�
√ skal være et oplysnings- eller engagementsprojekt 

eller en kombination af de to tilgange� 
√ skal nå de neutrale (kan være et segment  

i en eller flere målgrupper)
√ involverer folk fra udviklingslande som  aktører, 

 fortællere, deltagere og/eller samarbejds partnere  
i  processen og giver dermed stemmer fra 
 udviklings lande en central rolle i projektet�

√ må højst vare 36 måneder fra start- til slutdato�

ansøgeren...
√ skal følge puljens værdier i planlægning og 

 udførelse af projektet�
√ skal være i stand til at vise, hvilke forandringer,  

projektet har bidraget til, når projektet er slut�
√ skal være i stand til at leve op til rapporterings-  

og dokumentationskrav, når bevillingen er opnået, 
som beskrevet i forvaltningsvejledningen – se  
www.openpuljen.dk.

op til

2,5 mio. kr.
op til

1,5 mio. kr.
 √ Krav om forhånds- 

aftaler (fx medier, 
 kommuner el� lign�)

op til

500.000 kr.
√ Krav om lancerings-/ 

udbredelsesplan (bilag X)
√ Krav om lancerings-/ 

udbredelsesplan (bilag X)

op til

200.000 kr.
√ Krav om at mindst én 

samarbejdspartner har 
erfaring med at oplyse og/
eller engagere folk i Dan-
mark i global udvikling 

√ Krav om at mindst én 
samarbejdspartner har 
erfaring med at oplyse og/
eller engagere folk i Dan-
mark i global udvikling 

√ Krav om at mindst én 
samarbejdspartner har 
 erfaring med at oplyse og/
eller engagere folk i Dan-
mark i global udvikling + Fordel med erfaring med 

at oplyse og/eller en-
gagere folk i Danmark i 
global udvikling

+ Fordel med 
 samarbejdspartner

√ Krav om om minimum 
én samarbejdspartner

√ Krav om minimum én 
samarbejdspartner og 
at samarbejdspartnerne  
bidrager med forskellige 
erfaringer og kompeten-
cer til projektet 

√ Krav om minimum én 
samarbejdspartner og 
at samarbejdspartnerne  
bidrager med forskellige 
erfaringer og kompeten-
cer til projektet 

Puljen opererer med en 
kravstrappe med fire  
trin. Herudover er der en 
række minimumskrav 4

http://www.openpuljen.dk
http://www.openpuljen.dk
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Hvor meget kan én ansøger  
maksimalt opnå i støtte på et år?  

En ansøger (som hovedansøger eller del af et sam-
arbejde) kan godt søge puljen mere end en gang om 
året, men vær opmærksom på:

• Man kan maksimalt opnå én bevilling over 1,5 mio� kr� 
indenfor hvert kalenderår� 

• Hvis man opnår flere mindre bevillinger, kan man 
maksimalt opnå bevillinger for tilsammen 1,5 mio� kr� 
indenfor hvert kalenderår� Dvs� at man som hoved-
ansøger eller som samarbejdspartner ikke kan være 
med i flere ansøgninger, når man har været med til 
at få bevilliget ansøgninger for i alt 1,5 mio� kr� Dette 
krav er uafhængigt af budgetfordelingen mellem de 
 forskellige samarbejdspartnere�

 

Kan anden finansiering supplere  
et projekt under puljen? 

Der kan søges fuld finansiering til alle typer projekter, men 
finansieringen må også gerne suppleres med anden finan-
siering for at øge projektets samlede budget� Dette kan 
være egenfinansiering (den danske organisations og/eller 
samarbejdspartners eget finansielle bidrag til projektet) 
eller samfinansiering (eksternt finansielt bidrag til projek-
tet fx igennem puljen GLOBUS, som supplement til det der 
ansøges om i denne pulje)�  
 
Anden finansiering skal kun medtages i ansøgning og 
budget, hvis der er tale om bidrag, der understøtter an-
søgningens konkrete aktiviteter� 

Der er ikke krav om anden supplerende finansiering og 
projekter der medtager anden finansiering prioriteres 
ikke højere end projekter, der ikke gør� 

OpEn  |  Retningslinjer 10
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Alle ansøgninger vurderes ud fra et 
 helhedsorienteret skøn i forhold til 
 projektets kvalitet og formål samt 
 vurderingskriterierne� 

I vurderingen bliver kravene altid afstemt 
med ansøgningens beløbsstørrelse, an-
søgers erfaring og det man vil opnå med 
projektet� Ansøgningerne vurderes med 
andre ord efter de samme kriterier uanset 
ansøgningens beløbsstørrelse, men krave-
ne til opfyldelsen de enkelte kriterier stiger 
med beløbsstørrelsen�

I vurderingen af ansøgninger gælder det; 
jo højere beløb, desto mere fyldestgø-
rende skal ansøgningen leve op til hvert 
enkelt vurderingskriterie� 

Det gælder også, at jo lavere beløb der 
søges om, jo mere risikovillighed – dvs� at 
en  ansøgning godt kan blive godkendt, 
selvom den ikke på alle  parametre er 
fyldestgørende� 

 
Formål og relevans 

• Projektet bidrager til  puljens formål: 
at skabe viden, holdning, handling 
om  global udvikling ved at oplyse og 
 engagere folk i Danmark.

 
Omkostningsniveau

• Der er et rimeligt forhold mellem 
 projektets aktiviteter, forventede re-
sultater, omkostningsniveauet og det 
samlede budget�

 
 
 
Ansøger og   
samarbejdspartnere 

• Hovedansøger og sam arbejdspartnere 
har de  nødvendige erfaringer,   
kapacitet og ressourcer til at  
implementere projektet�

• Hovedansøgers og samarbejds- 
partneres forskellige erfaringer, kapa-
citet og ressourcer komplementerer 
 hinanden i opnåelsen af projektets for-
mål,  herunder at nå ud til målgruppen�  

• Hovedansøger og samarbejdspartnere 
demonstrerer viden om de tematikker 
projektet omhandler�

 
Målgrupper og  aktiviteter 

• Hovedansøger og samarbejdspartnere 
demonstrerer specifik viden om mål-
gruppen og adgang til denne�

• Valget af medier, platforme og metoder 
til at oplyse og/eller engagere er relevant 
ift� at nå målgruppen og ’de neutrale’� 

• Projektet viser sammenhæng mellem 
projektets aktiviteter, plan for gennem-
førelse og forventede resultater, dvs� 
projektet har en klar  strategi for at opnå 
de ønskede  forandringer�

• Projektet når segmentet ’de neutrale’�  

For projekter over 500�000 kr�: 

• Projektets resultater kan  dokumenteres�

• Det er sandsynliggjort, at projektets re-
sultater/produkter sættes i spil også efter 
projektets afslutning� 

Vurderings- 
kriterier
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Hvordan søger man? 

Alle ansøgninger indsendes via CISUs online portal  
Vores CISU – vores.cisu.dk� Vejledning til indsendelse af 
 ansøgninger samt ansøgnings- og budgetformater 
 findes på www.openpuljen.dk.

Hovedansøger skal oprettes i Vores CISU i god tid inden 
ansøgningsfristen� Hovedansøger skal indtaste basisop-
lysninger om projektet og uploade ansøgningsskema og 
budgetformat� 

For ansøgninger op til 200�000 kroner er det muligt 
at uploade sin ansøgning som video, så længe man i 
videoen svarer på alle spørgsmål i ansøgningsformatet� 
Videoen, der skal være på dansk eller engelsk, må højst 
være ti minutter lang, og må gerne være optaget med en 
mobiltelefon� Selvom ansøgningen er i videoformat, kræ-
ves det stadig, at ansøgningen registreres i Vores CISU, 
samt at der uploades et budget�

Ansøger har mulighed for at søge om vejledning i forbin-
delse med ansøgningsprocessen�  Søg om vejledning på 
vores.cisu.dk/public/raadgivning.

Hvornår ligger ansøgningsfristerne? 

• I 2022 er der én ansøgningsfrist:  
Onsdag den 5.oktober 2022 klokken 12.00.

• Fra 2023 og frem er der to faste ansøgningsfrister  
om året: Anden onsdag i oktober kl. 12.00 og  
anden onsdag i april kl. 12.00. 

• For ansøgninger over 1�5 mio� kr� kan der dog  
kun søges én gang om året, nemlig til fristen  
anden onsdag i april kl. 12.00.  

 
Hvad er behandlingstiden?

Behandlingstiden er normalt seks uger� Hovedansøger 
modtager skriftligt og begrundet svar fra CISU�

Sagsbehandlingstiden starter, når ansøgningen opfylder 
alle administrative krav (se tjeklisten til højre), og kan 
videresendes til puljens eksterne bevillingssystem�

Ansøgnings- og bevillingsproces tjekliste

er I klar til at indsende jeres ansøgning?

•	 Vores CISU
	Er I oprettet i Vores CISU?
	Er den elektroniske ansøgningsformular udfyldt i 

Vores CISU?

•	 Ansøgningen
	Er projektet beskrevet i ansøgningsformatet, 

som I finder på www�openpuljen�dk?
	Overholdes det maksimale sideantal i 

 ansøgningsformatet? 
	Er ansøgningens forside underskrevet af hoved-

ansøger samt alle samarbejdspartnere med 
budgetansvar - både danske og udenlandske?

•	 Budgettet 
	Er budgettet udarbejdet i overensstemmelse 

med budgetvejledningen? 
	Er budgetmargin mellem 6 og 10%? 
	Er dansk administration max 7%? 
	Er der udarbejdet budgetnoter på fane 2? 
	Er arbejdsopgaverne beskrevet på fane 3, hvis 

der er budgetteret med dansk timeanvendelse?

http://vores.cisu.dk
https://www.openpuljen.dk
http://vores.cisu.dk/public/raadgivning
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Hvad er bevillingsprocessen?

CISUs puljeforvaltere vurderer, om ansøgningen lever op 
til de formelle krav� Ansøgninger kan afvises administra-
tivt, hvis den ikke opfylder de formelle betingelser� 

Puljeforvalteren informerer Udenrigsministeriet om alle 
indkomne ansøgninger� CISU sender endvidere alle ind-
komne ansøgninger til screening hos GLOBUS, Center for 
Kirkeligt Udviklingssamarbejde�

Ansøgningerne sagsbehandles af puljens eksterne bevil-
lingskonsulenter, som foretager en vurdering på baggrund 
af retningslinjerne� Derefter sender bevillingskonsulenter-
ne en indstilling til bevillingsudvalget for puljen� Bevillings-
udvalget behandler bevillingskonsulenternes indstilling og 
træffer den endelige afgørelse. Bevillingsudvalgets svar på 
ansøgningen bliver sendt skriftligt til hovedansøgeren� 

Det er ikke muligt for ansøger at kommunikere med hver-
ken bevillingsudvalget eller bevillingskonsulenterne under 
sagsbehandlingen undtagen ved besvarelse af evt� ud-
dybende spørgsmål fremsendt af en bevillings konsulent�  
 
Procedurer for feedback og klager fremgår af CISUs 
Adfærdskodeks, som findes på www.cisu.dk.

Hvordan prioriteres der mellem  
støtteværdige ansøgninger?

For projekter  
under 200.000 kr.  
bevilliges alle støtte-
værdige ansøgninger, 
såfremt der er midler  
i puljen. 

 

 
For projekter  
over 200.000 kr.  
foretages der en scoring af 
ansøgningens  opfyldelse 
af   vurderingskriterierne� 
Scoringen bruges til en 
 samlet rangering og 
dermed prioritering af 
ansøgningerne, såfremt 
der ikke er midler til at 
 imødekomme alle støtte-
værdige ansøgninger� Læs 
mere om scoringssyste-
met på www.openpuljen.dk.
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OpEn  |  Retningslinjer 14

Hvilke principper gælder for forvaltning 
af pulje og bevillinger?

Ansøger af puljen bør vide, at puljen forvaltes efter en 
række grundlæggende principper for forvaltning og be-
villing af midlerne� Disse grundlæggende principper er: 

•	 Gennemsigtighed og åbenhed i forvaltningen.  
Det vil blandt andet sige, at: 

 ― Alle vurderingskriterier og processer er synlige  
og tilgængelige for alle ansøgere� 
 ― Alle ansøgere får konkret begrundede god-
kendelser eller afslag� 
 ― Alle godkendte ansøgninger er offentligt til-
gængelige (man kan ansøge om anonymitet,  
hvis det kan begrundes)� 

•	 Ordentlighed i forvaltningen med anvendelse af 
de højeste standarder inden for god forvaltningsskik 
(fx sikring af habilitet, afgørelser på et informeret 
 grundlag, forståelige skrivelser, overholdelse af dead-
lines, begrundede afgørelser – er uddybet i blandt 
andet CISUs juridiske principper, som fremgår af  
CISUs  Adfærdskodeks, som du kan finde her: bit.ly/
cisu_vision_mission_værdier)� 

•	 Klar adskillelse af rådgivningsprocessen/rådgivere 
og bevillingsprocessen/bevillingssystem� Det vil sige, 
at puljens rådgivere og forvaltere ikke på nogen måde 
indgår i processen fra ansøgningen er indsendt, til 
beslutning om bevilling er taget� 

•	 Principper for vurderingspraksis opdateres  
løbende for både at sikre ensartethed i vurderingerne 
samt bedst mulig sammenhæng mellem vurdering  
og rådgivning� 

•	 Skøn sættes ikke under regel. Det betyder, at der 
altid er rum for bevillingssystemet til at foretage en 
samlet skønsudøvelse, hvorved forstås en helheds-
orienteret vurdering af ansøgningerne i forhold til 
formålet med puljen� 

•	 Kravsafstemthed. Hver ansøgning vurderes indivi-
duelt, og bevillingsafgørelsen beror på et helheds-
orienteret skøn, hvor vurderingen sættes i forhold 
til projektens mål, målgruppens relevans, budgettet 
samt ansøgers samlede erfaringer og kapacitet (samt 
hvis relevant historik (track record) hos CISU og/eller 
Udenrigsministeriet). Jo større budget, desto større 
krav til de involverede samarbejdspartneres kapacitet 
og projektens resultater�

Hvilke krav gælder, når  
pengene er bevilget?

Regler for kontrakt, samarbejdsaftaler, udbetalinger, 
bankkonti, rapportering og regnskabsaflæggelse og 
meget andet er beskrevet i Forvaltningsvejledningen, der 
forudsættes læst inden indsendelse af ansøgningen�

1 Den statsstøtteretlige hjemmel ved administrationen af denne pulje er de minimis-forordningen (forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 med senere ændringer). 
De minimis-støtte, som er støtte på maks. 200.000 EUR (ca. DKKR 1,5 mio.), der ydes til en enkelt virksomhed over en periode på tre regnskabsår anses for ikke at opfylde  
alle kriterier i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Det betyder, at støtten ikke skal anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, førend den kan ydes. 

2 Enheder med der er aktive inden for fiskeri/landbrug (primærproduktion) bedes dog henvende sig direkte til CISU inden de indsender en ansøgning.

https://bit.ly/cisu_vision_mission_v%C3%A6rdier
https://bit.ly/cisu_vision_mission_v%C3%A6rdier
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Arbejdet med målgrupper og segmenter

• Har man brug for nye måder at tænke og arbejde med 
sin målgruppe? Så kan man finde gode råd og analyse-
værktøjer i DeltagerDanmarks Segmentanalyse, som 
du finder på på www.openpuljen.dk/redskaber.

• Har man brug for mere viden om holdning og kend-
skab til udviklingsbistand i Danmark, kan du søge 
inspiration i Udenrigsministeriet årlige under søgelse 
udarbejdet af analysebureauet Advice: bit.ly/danida_ 
befolkningsmaaling_2021

 
Engagementsarbejde 

• Hvis I vil inspireres af andre til at arbejde mere 
 strategisk eller på nye måder med at engagere men-
nesker i Danmark i jeres arbejde, så har CISU udviklet 
et inspirationskatalog, der præsenter otte forskellige 
tilgange: Otte måder at Engagere Danskerne i Global 
Udvikling – Inspiration fra det danske civilsamfund:  
bit.ly/ ottemaader_cisu

• CISU har også udviklet et fagligt temapapir om 
 Folkeligt Engagement som kan give lidt inspiration  
til, hvordan man kan arbejde med emnet: bit.ly/  
folkeligt_engagement_cisu

 
 
Oplysningsarbejde

• Udenrigsministeriet har fået udarbejdet en evaluering 
af tidligere oplysnings- og engagementsindsatser:  
bit.ly/danida_evaluation

• Et kommunikations-toolkit om frames og værdier udvik-
let af CISU� Toolkittet introducerer teorier om frames og 
værdier samt tjener som en praktisk guide til kommuni-
kationsarbejde inklusiv konstruktiv kommunikation og 
andre tilgange: bit.ly/reframing_narrative_cisu.

 
Kampagnearbejde

• Er man på jagt efter håndgribelige råd og kreative 
 ideer til at udvikle kampagnestrategier, kan man finde 
det i ”Game on! A practical guide to campaigning”, 
som er udviklet til ”Make Fruit Fair!”-kampagnen:  
bit.ly/game_on_cisu

 
Støttede projekter

• Lad dig inspirere af andre og følg med på på www.open-
puljen.dk, når der bevilliges nye projekter i puljen�

• Du kan også gå på jagt efter inspiration i projekter 
støttet af den tidligere Engagementspulje:  
bit.ly/ engagementsprojekter_cisu

Inspiration

Henvisninger til en række værktøjer til inspiration

Kontakt

CISU – Civilsamfund i Udvikling 

Klosterport 4x, 3. sal 
8000 Aarhus C  
 
Tlf.:  +45 8612 0342  
  alle hverdage kl. 10-15 
 
E-mail: cisu@cisu.dk 
 
www.cisu.dk

um.dk/danida/oplysning-og-engagement/danskernes-holdninger-og-kendskab-til-udviklingsbistandw
https://www.openpuljen.dk/redskaber
https://bit.ly/danida_befolkningsmaaling_2021
https://bit.ly/danida_befolkningsmaaling_2021
https://bit.ly/ottemaader_cisu
https://bit.ly/folkeligt_engagement_cisu
https://bit.ly/folkeligt_engagement_cisu
https://bit.ly/danida_evaluation
https://bit.ly/reframing_narrative_cisu
https://bit.ly/game_on_cisu
https://www.openpuljen.dk
https://www.openpuljen.dk
https://bit.ly/engagementsprojekter_cisu
https://roskilde-festival.dk
https://www.cisu.dk/
https://um.dk/danida
https://deltagerdanmark.dk/
https://www.thewhy.dk/
um.dk/danida/oplysning-og-engagement/danskernes-holdninger-og-kendskab-til-udviklingsbistandw

