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1. Introduktion 
I projekter bevilget at EU gør danske CSOer sammen med lokale partnere verden over igennem 

humanitært og udviklingsarbejde en forskel for mennesker, som lever i fattigdom og nød.  

I 2012 fik de danske CSOer, der er medlemmer af Concord Danmark, godkendt projekter hos EU, til 

en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten finansieres af 

organisationerne selv, eller af Danida1. Det er i høj grad en konsekvens af, at en række danske 

CSOer målrettet og dygtigt har fokuseret på at søge, implementere og afrapportere EU 

humanitære og udviklingsprojekter med høj kvalitet i overensstemmelse med EU’s stringente – og 

til tider tunge – regler og arbejdsgange. Det er også muligt, fordi Danida bidrager til 

samfinansering af projekter, som EU stiller krav om. Og der er endda en øget interesse i EU 

funding og behov for samfinasiering hos danske CSOer. 

Men CSOernes erfaring og kapacitet med EU funding er forskelligartet. Og deres erfaringer med 

samfinansiering fra Danida har klargjort udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til 

danske CSOers EU funding. Dertil er der ændringer undervejs i både den danske bistand til CSOer 

og en ny dansk Civilsamfundspolitik, samt ændringer i EU bistandsinstrumenter fra 2014. Det er 

derfor behov for dialog om, hvordan dansk samfinansiering af CSOers EU projekter kan drage nytte 

af CSOernes erfaringer, forløse potentialer og forholde sig til forandringer i Danmark og EU. Det er 

nemlig sund fornuft og god værdi for danske bistandskroner at sikre gode samfinansieringsvilkår 

for danske CSOer. 

Det er til de danske CSOers store tilfredshed ikke gået ubemærket hen i den nye strategisk ramme 

for Danmarks deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde ”Fælles om en bedre verden”: 

”Interessen blandt folkelige organisationer for samarbejdsmuligheder med EU er steget støt de 

seneste år, og med rammeaftalernes øgede krav til organisationernes egenfinansiering vil der 

være stigende behov og interesse for at søge EU-samfinansiering.”(Danida 2013: 29). 

Denne invitation til dialog hilser Concord Danmark og vores medlemmer velkommen. Vi vil meget 

gerne tage dialogen op med både Danida, folkevalgte og andre med interesse i at sikre bedst 

mulige vilkår for danske CSOers adgang til at få og gennemføre EU udviklingsprojekter, herunder i 

forhold til Danidas samfinansiering af danske CSOers EU projekter. 

Denne note giver et overblik over omfang og fordeling af Concord Danmarks medlemmers 

humanitære og udviklingsprojekter fra EU. Den beskriver også reglerne for Danida samfinansiering 

                                                      
1
 Denne note er udarbejdet på baggrund af data, som Concord Danmarks medlemmer har indberettet til Concord 

Danmark. Dette er sket i Concord Danmarks nye monitoreringsværktøj for vores medlemmers EU funding. 2012 er 
første år monitoreringsværktøjet er i brug, og der udvikles stadig på det. Concord Danmark gør opmærksom på, at 
nogle af Concord Danmarks medlemsorganisationer har indberettet for projekter som er ansøgt i 2012 (men ikke 
nødvendigvis underskrevet i 2012), mens andre medlemsorganisationer har indberettet for projekter underskrevet i 
2012 (men hvor ansøgningerne ikke nødvendigvis er indsendt i 2012). 
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af projekterne og nogle af de erfaringer og udviklingspotentialer, der er forbundet med dette. I 

forbindelse med implementering af den strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU’s 

udviklingssamarbejde og med udarbejdelsen af en ny civilsamfundspolitik, er det vigtigt at 

overveje, hvordan Danidas samfinansiering af EU projekter gøres mest hensigtsmæssigt med 

henblik på at drage nytte er eksisterende erfaringer og udnytte det udviklingspotentiale, der er for 

danske CSOers adgang til at få EU projekter.  
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2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter 
 

Samlet beløb og antal projekter fordelt på EU bidrag og samfinansiering 

De danske udviklingsorganisationer, der er medlemmer af Concord Danmark, har i 2012 tilsammen 

fået 63 EU humanitære og udviklingsprojekter, til en samlet værdi af 538 mio. kr. Heraf kommer 

455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida. 

Dette fremgår af Figur 1. Der foreligger ikke præcist data for de afviste ansøgninger, og det vides 

positivt, at de danske organisationer har søgt flere projekter, end Concord Danmark har 

registreret. Antal og beløb for afviste ansøgninger skal derfor tages med forbehold, og kan derfor 

eksempelvis ikke anvendes til at konkludere på de danske organisationers succesrate i 

ansøgningsprocessen. 

Figur 1: Antal projekter og samlet beløb fordelt på EU bidrag og samfinansiering 

 

 

Beløb og antal projekter fordelt på organisationer 

Concord Danmark har registreret at 16 medlemsorganisationer har søgt om projektmidler fra EU, 

hvoraf de 11 har fået godkendt en eller flere ansøgninger. Som det fremgår af Figur 2 er de største 

organisationer, som har den største omsætning inkl. samfinansiering på projekter fra EU Dansk 

Flygtningehjælp (210 mio. kr.), Folkekirkens Nødhjælp (130 mio. kr.), Red Barnet (101 mio. kr.), 

Dansk Røde Kors (43 mio. kr.) og Ibis (26 mio. kr.). Herudover har CARE, CCPA, Ulandssekretariatet, 

Vedvarende Energi, CISU og Globale Skolepartnerskaber fået godkendt EU projekter. 
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Figur 2: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på organisationer  

 

 

Beløb og antal projekter fordelt på udvikling, humanitær og katastrofeforebyggelse 

De danske CSOer har ansøgt om midler hos ECHO, DIPECHO og EuropeAid. Som det fremgår af 

Figur 3 er der 63 godkendte ansøgninger, hvoraf 31 er udviklingsprojekter fra EuropeAid, svarende 

til 249 mio. kr., 30 er humanitære projekter fra ECHO, svarende til 276 mio. kr., og 2 er 

katastrofeforebyggelse fra DIPECHO, svarende til 13 mio. kr. Lidt mere end halvdelen af 

projektmidlerne går således til humanitært arbejde, og lidt mindre end halvdelen af 

projektmidlerne går til udviklingsarbejde. 

Figur 3: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordelt på EuropeAid, ECHO og DIPECHO 
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Beløb fordelt på regioner 

De danske organisationer og deres partneres projekter med fra støtte af EU fordeles over fem 

regioner – Afrika, Asien og Stillehavsområdet, Østeuropa og tidligere Sovjet, Latinamerika og 

Caribien og Mellemøsten. Som det fremgår af Figur 4 er Afrika klart den største modtager af 

projektmidlerne, med 230 mio. kr., efterfulgt af Mellemøsten med 119 mio. kr. og Asien og 

Stillehavsområdet med 107 mio. kr.  

Figur 4 illustrerer desuden at fordelingen af humanitære og udviklingsmidler er nogenlunde ligelig 

i Afrika og Asien og Stillehavsområdet, mens der er en markant overvægt at humanitære midler i 

Mellemøsten. 

Figur 4: Projektbeløb [mio. kr.] fordelt på regioner 

 

 

Beløb og antal projekter fordelt på modtagerlande 

Der er oprettet projekter med støtte fra EU i 26 udviklingslande. Som det fremgår af Figur 5 er der 

absolut flest projektmidler som går til danske CSOer og deres partneres projekter i Somalia – ca. 

154 mio. kr. Projekterne i Syrien modtager 52 mio. kr., mens der i både Myanmar, Libanon og 

Vestbredden og Gaza er projekter for ca. 20 mio.  
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Figur 5: Projektbeløb [mio. kr.] og antal projekter fordel på modtagerlande  

 

 

Figur 6 illustrerer på landeniveau fordelingen i procent af projektmidler mellem ECHO, DIPECHO 
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Figur 6: Fordeling [%] af projektbeløb mellem EuropeAid, ECHO og DIPECHO for de enkelte 

modtagerlande 
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2
 Danida (2013). Humanitær bistand fordelt på organisationer 2012. Danidas årsberetning 2012. 
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medlemmer af Concord Danmark, i samme år fik godkendt projekter fra EU til en samlet værdi af 

538 mio. kr., hvoraf de 455 mio. kr. direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne 

selv, eller af Danida. 

Figur 7: Bistand fra Danida og EU til danske CSOer fordelt på  samlet, udvikling og humanitær 

[mio. kr.] 

 

 

Dansk bistand gennem EU sammenlignet med EU bistand gennem danske CSOer 

Danmark giver sammenlagt 1.397 mio. kr. i udviklingsbistand gennem EU. Sammenholdes det 

beløb med det samlede beløb for EU projekter godkendt i 2012 på 538 mio. kr., hvoraf 455 mio. kr. 

direkte fra EU, og resten samfinansieres af organisationerne selv, eller af Danida., så har de danske 

organisationer i 2012 fået godkendt projekter til en samlet værdi svarende til 39 % af den 

udviklingsbistand Danmark giver gennem EU. 

                                                                                                                                                                                
3
 Danida (2013). Udbetalinger til danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter. Danidas årsberetning 2012. 

http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/aarsberetning2012/danmarks-udviklingssamarbejde-i-tal/udbetalinger-til-
danske-folkelige-organisationers-udviklingsaktiviteter/ 
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Figur 8: Danmarks bistand via EU og EU bistand til danske CSOer [mio. kr.] 
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3. Konkrete eksempler på EU projekter4 
Eksempler på medlemsorganisationer ECHO projekter 

Folkekirkens Nødhjælp ECHO projekter i Palæstina, Malawi og Cambodja 

I 2012-2013 modtog Folkekirkens Nødhjælp EUR 1.220.000 fra ECHO til et projekt i de besatte 

palæstinensiske områder, som skal øge befolkningens adgang til vand, ressourcer og tjenester, der 

er nødvendige for at opretholde beduinsamfund og forebygge tvangsforflyttelse af den 

oprindelige befolkning.  

Takket være et ECHO bidrag på EUR 196.800 i 2013 har Folkekirkens Nødhjælp og partner 

forbedret adgangen til malaria forebyggelse samt gode sanitære forhold for 19.044 

oversvømmelsesramte mennesker i det sydlige Malawi. 

DIPECHO gav i 2012-2013 Folkekirkens Nødhjælp EUR 1.050.000 for at reducere lokalsamfund i 

Cambodjas sårbarhed over for naturkatastrofer ved at styrke lokalsamfundenes forvaltning og 

lokale kapacitet. 

Dansk Røde Kors ECHO projekt i Syrien og i Georgien/Armenien 

I samarbejde med Tysk og Norsk Røde Kors gennemfører Røde Kors i Danmark fra september 2013 

til februar 2014 et nødhjælpsprojekt i Syrien finansieret af ECHO med fokus på traume-kirugisk 

beredskab og basal sundhed, uddeling af nødhjælp (NFI), hygiejne og sanitet samt opbygning af 

logistik kapacitet. Projektets budget er 22,4 millioner kroner og tilgodeser 126.362 berørte 

mennesker. 

Fra 2011-2013 har Røde Kors i Danmark ledet implementeringen af DIPECHO projekter for samlet 

EUR 1.470.000 i Georgien og Armenien. Projekterne fokuserer på katastrofe forebyggelses 

aktiviteter med specielt fokus på at mindske befolkningernes sårbarhed overfor katastrofer. 

Projekterne inkluderer træning af frivillige teams i Røde Kors lokalafdelinger der kan yde støtte 

(førstehjælp, redning og psykosocial) det øjeblik katastrofen rammer.  

Eksempler på medlemsorganisationers EuropeAid projekter 

Folkekirkens Nødhjælp EuropeAid i Zambia, Østjerusalem og Bangladesh  

EuropeAid gav i 2013 EUR 695.400 til Folkekirkens Nødhjælp og partner, Zambia Land Alliance 

(ZLA), til at forbedre levevilkårene for 5.200 husstande ved at sikre deres adgang til jord i Zambia. 

EuropeAid gav i 2011 Folkekirkens Nødhjælp med EUR 950.000 for at forbedre service og respekt 

for menneskerettighederne og den humanitære folkeret i det besatte Østjerusalem, hvor mange 

palæstinensere er udsat for fattigdom, vold og krænkelser af menneskerettighederne. 

                                                      
4
 Kontaktoplysninger på personer fra de enkelte organisationer som kan uddybe omkring organisationernes projekter 

kan findes nedenfor under ”5. Kontaktpersoner”. 
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I 2013 gav EuropeAid Folkekirkens Nødhjælp EUR 1.000.000 til at oprette federationer og styrke 

civilsamfundsorganisationer til at mindske fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i utilgængelige 

samfund i Bangladesh. 

Ibis EuropeAid i Sydsudan og Guatemala 

Ibis arbejder i Sydsudan på et projekt, støttet af EuropeAid med EUR 500.000, der bidrager til at 

bekæmpe fattigdom ved at forbedre adgang til uddannelse i Northern Bahr el Ghazal. 

Ibis arbejder i Guetemala på et projekt, støttet at EuropeAid med EUR 318.00, der bidrager til 

fremme af åbenhed og gennemsigtighed i  udvindingsindustrien i Guatemala. 

Røde Kors EuropAid projekt i Georgien og Hviderusland 

Røde Kors i Danmark er i Georgien og Hviderusland fra 2011-2013 bevilliget samlet EUR 779.000. 

Programmerne har fokus på civilsamfundsopbygning og -udvikling herunder opbyggelse af frivillig-

baserede aktiviteter inklusiv assistance til sårbare unge og gamle. Programmerne indeholder 

desuden fortaler komponenter hvor der arbejdes tæt med lokale myndigheder for at opfordre 

disse til at tage ansvar for de sociale problemer programmerne har identificeret. 

 

Vedvarende Energi EuropeAid i Kenya 

Vedvarende Energi gennemfører med støtte fra EuropeAid et fredsprojekt for ungdommen i 

Kibera i Kenya. Fokus er på vælgeruddannelse og fred og forsoning blandt unge i slumkvarteret 

Kibera. Projektet implementeres i samarbejde med 10 lokale ungdoms CBO’er, der gennemfører 

en række vælgeruddannelsesseminarer og dialog events. 
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4. Samfinansiering af EU projekter 
Når EU bevilger penge til et projekt kræver de, at der er andre end EU selv, der også støtter 

projekt. Det kaldes samfinansiering. For Danmark/Danida er det sund fornuft at samfinansiere de 

danske organisationers EU projekter. Det er en god måde at få ’value for money’ for danske 

bistandskroner. Én dansk bistandskrone i samfinansiering til et EU udviklingsprojekt giver typisk 

fire til ni kroner til danske organisationer og deres parteneres humanitære og udviklingsarbejde. 

Samtidig understøtter det de danske CSOers deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde, der ligeledes 

er et mål i den nye strategiske ramme, som CSOerne deler. Desuden fremmer det, at de danske 

CSOer får del i de EU udviklingsmidler, som Danmark bidrager til med udviklingsbistand vi yder via 

EU. 

Samfinansiering for rammeorgansiationer5  

”De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under 

rammeaftalerne, til EU samfinansiering.”(FFL 2014: 98). Projekterne skal falde indenfor 

rammeaftalernes økonomiske ramme samt tematiske og geografiske fokus, og for 

udviklingsrammeorganisationer skal de være i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien. 

Samfinansiering for øvrige organisationer6 

Øvrige organisationer kan ansøge om samfinansiering ved Civilsafundspuljen, hvilket foregår via to 

procedurer, afhængigt af hvilken type EU-budgetlinie, der er tale om.  

Ansøgninger om samfinansiering under EU’s program for ikke-statslige aktører og lokale 

myndigheder kan indsendes løbende og behandlingstiden er fem uger fra modtagelse. 

Vurderingen vil kun fokusere på om lokal partner, projekt-tema og land lever op til 

civilsamfundsstrategiens principper. Den konkrete vurdering af projektet design og sammenhæng 

vil blive overladt til vurderingen i EU systemet.  

Ansøgninger om samfinansiering under øvrige civilsamfundsrelevante instrumenter og 

programmer er også en mulighed, men her er det nødvendigt for Civilsamfundspuljen at sikre en 

overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien principper, da dette ikke på samme måde som 

ved EU’s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder er implicit. 

Samfinansieringsregler i Sverige og Finland 

I Sverige samfinansierer Sida op til 100% så længe, der er rum til det I budgettet, og at det er i 

overstemmelse med Sida finansieringskrav. Dette gælder også for rammeorganisationer, der kan 

søge samfinansiering udover deres rammemidler. Indtil nu har Sida aldrig afvist samfinansiering. 

Med henblik på at sikre rum i Sidas budget til samfinansiering, må organisationerne orientere Sida 

                                                      
5
 Finansministeriet (2013): Forslag til Finanslov 2014. s.98 

http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ffl14x1.pdf 
6
 CISU (2013): EU samfinansiering. Hjemmeside. 

http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=25846 

http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ffl14x1.pdf
http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=25846
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om deres behov for samfinansiering, og Concord Sverige angiver årligt et omtrentligt 

samfinansieringsbehov for de svenske CSOer til Sida7. 

Finland støtter finske CSOer med samfinansiering til EU projekter. De kan søge løbende om 

samfinansiering, og denne godkendes praktisk talt altid (ifølge det finske udenrigsministerium). 

Samfinanserieringen fra det finske udenrigsministerium er ekstra udover deres øvrige bevillinger, 

og dækker en andel af EU’s samfinansieringskrav. Hvor stor en andel er afhængig af EU’s krav til 

samfinansiering og afhængigt af projektettype8.  

Forandringer, erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til samfinansiering fra Danida 

For de fleste af Concord Danmarks medlemmer er samfinansiering fra Danida et væsentligt 

element for deres succes med at søge og få EU projekter. Og det er helt centralt for at bygge 

videre på den succes, så danske CSOer i fremtiden kan bekæmpe fattigdom med endnu flere EU 

projekter. 

Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer har generelt gode erfaringer med 

mulighederne for og dialogen omkring samfinansiering over rammeaftaler og Civilsamfundspuljen. 

Men der er forandringer undervejs, som kan formodes at have betydning for samfinansiering, 

ligesom Concord Danmarks medlemmer har gjort sig nogle erfaringer, som for nogle af dem 

rummer udfordringer og udviklingspotentialer for Danidas støtte til danske CSOers EU projekter. 

Disse forandringer, erfaringer og udviklingspotentialer, ser Concord Danmark og Concord 

Danmarks medlemmer frem til en god og konstruktiv dialog om med Danida, folkevalgte og andre 

interessenter. 

I dansk sammenhæng drejer forandringerne sig bl.a. om øget interesse og behov blandt danske 

CSOer for samfinansiering, som påpeget i ’Fælles om en bedre fremtid’; øget krav om 

egenfinansiering for rammeorganisationer; stigende antal rammeorganisationer, hvor de nye 

civilsamfundsrammeorganisationer har mindre rammer; ny Civilsamfundspolitik; Ny Ressouce 

Allokerings Model. I EU sammenhæng drejer forandringerne sig primært om ændringer i EU’s 

udviklingsinstrumenter og programmer i forbindelse med EU’s kommende budget for 2014-2020. I 

global sammenhæng drejer det sig bl.a. om betydningen af det ændrede fattigdomsbillede, hvor 

mange af verdens fattige lever i konfliktramte lande og fattigdomslommer i mellemindkomst 

lande, som også ’Fælles om en bedre verden’ påpeger. 

Concord Danmarks medlemmer har igennem års arbejde gjort sig erfaringer med at søge, få og 

implementere EU projekter med Danida samfinansiering. Selvom erfaringer og oplevelserne jo kan 

variere fra organisations til organisationer, kan der samlet siges at, erfaringerne generelt er gode, 

men peger også på nogle udfordringer og udviklingspotentiale. 

                                                      
7
 Sida (2010) : Förtydligande avseende bidrag från Sida kombinerade med bidrag från Europeiska Kommissionen (EC). 

8
Finlands Udenrigsministerium (2013): EU-bidrag. Hjemmeside. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15443&contentlan=3&culture=sv-FI 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15443&contentlan=3&culture=sv-FI


   

15 
 

De danske civilsamfundsrammeorganisationer planlægger som regel brugen af rammemidler flere 

år frem i tiden, da rammen anvendes til langsigtet strategisk samarbejde med partnere i de 

enkelte lande i organisationens ramme. Succesfulde ansøgninger til EU projekter kommer ofte 

oven i de eksisterende indsatser i en rammeaftale. Desuden tager EU projekter afsæt i et udbud 

(Call for Proposal), som oftest har ganske specifikke prioriteter. For nogle rammeorganisationer 

kan det således være en udfordring at allokere ’frie rammemidler’ til samfinansiering af EU 

projekter. Udfordringen kommer især til udtryk hos nogle af de organisationer, som har med stor 

succes har fokuseret på at opnå EU-finansiering, hvor samfinansiering af EU projekter udgør en 

betydelig og/eller stigende andel af rammemidlerne. Dertil kommer, at nogle projekter kan ligge 

udenfor det geografiske og tematiske fokus i de enkelte organisationers rammeaftaler. Den 

manglende sikkerhed for at kunne levere samfinansiering afholder derfor til tider nogle 

organisationer fra at søge EU projekter, selv når det er i overensstemmelse med rammens 

tematiske og geografiske fokus.  

Selvom der selvsagt ikke er erfaringer med dette endnu, så kan samme udfordring komme til at 

gøre sig gældende for de nye rammeorganisationer. Disse har mindre rammemidler, og 

samfinansiering af EU projekter vil således udgøre en relativt større andel af rammen.  

Ikke-rammeorganisationer der har søgt samfinansiering til EU projekt fra Civilsamfundspuljen, har 

oplevet en god og hurtig sagsbehandling. Men der kan også være udfordringer forbundet med 

samfinansiering af projekter fra EU, som ikke hører under EU’s tematiske program for ikke-

statslige aktører og lokale myndigheder, hvor ventetid og usikkerhed forbundet med svar fra 

Civilsamfundspujlen på ansøgning har for nogle organisationer været en udfordring.  

Desuden kan der være konkrete udfordringer i forbindelse med forenelighed mellem EU’s og 

Danidas retningslinjer.  Eksempelvis i forhold til at Danida anlægger en lavere BNI-grænse end EU. 

Derved kan danske organisationer ikke opnå samfinansiering fra Danida til en stor del af EU's 

udviklingsprojekter. For organisationer der arbejder for at søge projekter hos EU i lande over 

Danida's BNI grænse, men med ’fattigdomslommer’ eller behov genopbygning af civilsamfund og 

stat efter konfliktophør, kan den manglende samfinansiering betyde at ansøgninger må opgives. 

Ligeledes kan Civilsamfundspuljens retningslinjer for, hvad der er civilsamfundsrelevant og dermed 

kan få samfinansiering være anderledes en EU’s i forhold til valg af partnere, hvis disse 

eksempelvis inkluderer lokale myndigheder sammen med CSOer. 

Oplysningsprojekter under EU’s program for ikke-statslige aktører og lokale myndigheder har 

danske CSOer tilsyneladende for nuværende ikke mulighed for at modtage samfinansiere til 

hverken via rammemidler, civilsamfundspulje eller Danida oplysningsbevilling. 

Sidst men absolut ikke mindst er det vigtigt, at Concord Danmarks medlemmers erfaringer peger 

på gode udviklingsmuligheder for de danske CSOers adgang til EU projekter. Den store erfaring og 

ekspertise som er hos flere af den danske CSOer rummer et stærkt potentiale for at danske CSOer 

kan bekæmpe fattigdom og bidrage til udvikling med endnu flere projekter og ressource fra EU.  
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Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer arbejder målrettet på at udvikle og udbrede 

ekspertise og erfaring med at søge få, og implementere EU projekter. Men erfaringerne fra flere af 

Concord Danmarks medlemmer peger på, at det er en mere sikker og fleksibel adgang til 

samfinansiering af EU projekter fra Danida, som vil kunne have den største positive betydning for 

at forløse de danske CSOers udviklingspotentiale. Det vil kunne bidrage til en ganske pæn stigning i 

nogle af de danske CSOers EU projekter. Det vil også være sund fornuft, der vil give Danida mere 

udviklingsbistand for de udviklingskroner, der indgår i samfinansiering af øget antal EU projekter, 

som implementeres af dansk CSOer. 
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5. Concord Danmarks samarbejde med medlemmer om EU funding 
Concord Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU netværk, og har 45 danske 

medlemmer. Concord Danmark er en del af CONCORD Europe, der er et europæisk netværk for 

udviklingsorganisationer med sekretariater i hele Europa, og som samlet repræsenterer mere end 

2000 udviklingsorganisationer. Målet er en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der 

samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – ikke kun i Europa, men 

også i udviklingslandene.  

Concord Danmark støtter og samarbejder med vores medlemmer om at styrke deres adgang til EU 

funding. Det sker bl.a. ved at Concord Danmark har en service for medlemmer, hvor udbud på EU 

projekter (Calls for Proposals), som er relevante for de enkelte medlemmer sendes målrettet til 

dem. I samarbejde Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, som er to af de danske CSOer 

med størst erfaring i at søge, få og implementere EU projekter, udbyder Concord Danmark 

desuden introduktionskurser, ekspertworkshops og individuel rådgivning for medlemmer. 

Desuden faciliterer Concord Danmark løbende videns- og inforationsdeling og sparring mellem 

Concord Danmark og Concord Danmarks medlemmer. Dette sker både elektronisk i et større EU 

Funding Forum, og i en EU funding arbejdsgrupper, som også mødes løbende og indgår i 

planlægningen af Concord Danmarks arbejde på området. Concord Danmark og Concord 

Danmarks medlemmer er desuden aktive i det europæiske samarbejde mellem 

udviklingsorganisationer i CONCORD Europes arbejdsgruppe om EU funding, hvor Concord 

Danmark bidrager som medlem af styregruppen. 
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6. Kontaktpersoner 
Mads Hove, Advocacy og Funding rådgiver, Concord Danmark  

Tlf.: +45 40 43 24 91 / mads@concorddanmark.dk 

Solveig Als, Technical Advisor, Dansk Flygtningehjælp 

Tlf.: +45 33 73 50 22 / Email: solveig.als@drc.dk 

Kristine Vadskær, Leder af Global Fundraising, Global Funding Unit, Folkekirkens Nødhjælp 

Tlf.: +45 23 39 17 68 / Email: kja@dca.dk 

Carsten Strandlod, Head of Major Donor Partnerships, Red Barnet 

Tlf.: +45 29 10 30 88 / Email: cs@redbarnet.dk 

Kasper Bro Larsen, Donor Liaison Advisor, Dansk Røde Kors 

Tlf.: 45 53 61 18 71 / Email: kabro@rodekors.dk 

Troels Dalgaard, Institutional Fundraiser, Ibis 

Tlf.: +45 21 64 37 90 / Email: tda@ibis.dk 

Maria Graversen, Projektkoordinator, Vedvarende Energi 

Tlf: 36 98 61 32 / Email: mg@ve.dk 

Berit Jelsmark Mortensen, Programme officer, Cross Cultures Project Association 

Tlf.: / Email: berit@ccpa.eu 

Bo Karlsen, Fundraiser, Afrika Kontakt 

Tlf.: / Email: bo@afrika.dk 

Katja Højlund, Programkoordinator, Plan Danmark 

Tlf.: 35300817 / Email: Katja.Christensen@plandanmark.dk 

 

Søren Asboe Jørgensen, Rådgiver, Civilsamfund i Udvikling (CISU) 

Tlf.: 27150031 / Email: saj@cisu.dk 


