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Forkortelser 
 
ACP  African Caribbean and Pacific countries 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacionál de Desarrollo (den 

spanske regering) 
APRODEV Association of World Council of Churches related Development 

Organisations in Europe 
CERF  Central Emergency Response Fund 
CFH  Conservation, Food and Health Foundation  
CFP  Call For Proposal 
CIDA  Canadian International Development Agency 
COS  Church Of Sweden 
CSO  Civil Society Organisation 
DFID  UK Department For International Development 
DM  Development Marketplace (hører under Verdensbankend) 
DMR-U  Dansk Missionsråd – Udviklingsafdelingen 
ECHO  European Commission Humanitarian Aid 
EIDHR  European Instrument for Democracy and Human Rights  
ELCA  Evangelican Lutheran Church in America 
FAO  Food and Agricultural Organisation of the United Nations 
FBO  Faith Based Organisation 
FCA  FinnChurchAid 
FKN  Folkekirkens Nødhjælp 
FPA  Framework Partnership Agreement (NGO rammeaftale med ECHO) 
GEF/SGP  Global Environment Facility/Small Grants Programme  
GFU   Global Funding Unit 
HIPC  Highly Indepted Poor Country 
IDF  Independent Development Fund 
IFAD  International Fund for Agricultural Development 
IPD  Innovative Partnerships for Development 
LWF  Lutheran World Federation 
NCA  Norwegian Church Aid 
NGO  Non Governmental Organisation 
NMR  Nordisk Minister Råd 
NORAD  Norwegian Agency for Development Cooperation 
OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development 
OFID  OPEC Fund for International Development  
OPEC  Organisation for Petroleum Exporting Countries 
OSI  Open Society Institute 
PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper 
SIDA  Swedish International Development Cooperation Agency 
UNAIDS  United Nations AIDS programme 
UNDP  United Nations Development Programme 
UNESCO  United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation 
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UNICEF  United Nations Childrens’ Emergency Fund 
UNIFEM  United Nations Development Fund for Women 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 
USAID  United States Agency for International Development 
WCC  World Council of Churches 
WDF  World Diabetes Foundation 
WFP  World Food Programme  
WHO  World Health Organisation 
 

 
 
 
 
Læsevejledning:  
 
I løbet af rapporten er der henvist direkte til donorers hjemmesider ved hjælp af hyperlinks. Ved at 
følge disse links er der adgang direkte fra rapporten til fx donorers strategidokumenter, 
ansøgningskriterier og ansøgningsdeadlines.  
 
Det anbefales at gennemlæsning af rapporten sker ”på skærmen” og at læser tager sig tid til at 
besøge hjemmesiderne under selve gennemlæsningen. Rapporten er begrænset i længden til en slags 
guide/vejviser i donorsystemet og det er derfor kun ved inddragelse af de relevante sites det 
samlede overblik over muligheder vil fremstå.  
 

God læselyst! 
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1 Indledning og metode 
DMR-Us medlemsorganisationer har hidtil primært modtaget støttet fra Danida via DMR-Us 
administration af Minipuljen, enkeltbevillinger fra Danida og Projektrådgivningen. Derigennem har 
DMR-U i løbet af de seneste 10 år haft en konstant stigende årlig omsætning fra ca. 8 mio. kr. til 
omkring 40 mio. kr. i 2009. DMR-U har imidlertid konstateret, at man er ved at ramme ”et loft” i 
Danida, hvor det hverken er muligt at få flere midler til Miniprogrammet eller støtte til flere større 
enkeltprojekter.  
 
På den baggrund er det besluttet at DMR-U og medlemsorganisationerne ønsker at gennemføre en 
kortlægning af alternative økonomiske støttemuligheder og Folkekirkens Nødhjælp v/ GFUs 
erfaringer med disse.  
 
Rapportens overordnede formål er ”at undersøge og kortlægge DMR-Us medlemsorganisationers 
alternative muligheder for økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter der udføres i samarbejde med 
partnere i udviklingslandene”. Detaljer om aftalen og baggrunden for at GFU gennemfører 
kortlægningen er refereret i bilag 1 og 2, hvor terms of reference for opgaven samt mødereferat fra 
opstartsmøde d. 22. oktober 2009 er vedlagt.  
 
Kortlægningen er så vidt muligt tilpasset medlemsorganisationernes partnerskaber og 
arbejdsgrundlag, samt medlemsorganisationernes prioriteter med hensyn til indsatsområder, 
strategisk udvikling og tidligere erfaringer med projektansøgninger.  Kortlægningen har primært 
taget form som et desk studie. GFU har indsamlet og bearbejdet information fra relevante kilder 
(hjemmesider, træningsmaterialer, research institutioner, strategi-dokumenter mv.) og derved skabt 
overblik over donorer og fonde. 
 
For hver enkelt donor følges så vidt muligt følgende struktur.  

• Typer af projekter eller aktiviteter, der vil kunne finansieres (helt eller delvist). Særligt typer 
af aktiviteter i projekter (eksempelvis i infrastruktur), der typisk ikke kan finansieres af 
Danida;  

• Betingelser og ansøgningskriterier (herunder krav om eget bidrag); 
• Mulighederne for at opnå administrationsbidrag;  
• Ansøgningsfrister;  
• Godkendelsesprocedurer og typisk sagsbehandlingstid; 
• Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger;  
• I det omfang det er muligt en vurdering af succesrate/chancer for godkendelse af 

ansøgninger; 
• GFUs kommentarer og egne erfaringer med og generelle indtryk af med de enkelte donorer. 

 
Det er aftalt at arbejdet med kortlægningen og rapporten afsluttes med et seminar, der afholdes i 
DMR-Us faciliteter i starten af januar 2010. Her vil der være muligheder for at diskutere rapportens 
indhold og for at udveksle erfaringer mellem DMR-Us medlemsorganisationer. Se afsnit 4 for 
detaljer for programmet ved seminaret.  
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2 Kortlægning af finansieringsmuligheder  

2.1 EuropeAid og ECHO  
GFUs bidrag til Folkekirkens Nødhjælps omsætning de seneste 10 år er især hentet fra EU-systemet 
specifikt ECHO, der varetager EU's nødhjælpsbistand og EuropeAid, der implementerer den mere 
langsigtede udviklingsindsats. Det er besluttet, at GFU i denne kortlægning skal fokusere på 
EuropeAid, da ingen af medlemsorganisationerne, bortset fra Mission Øst, har en Framework 
Partnership Agreement (FPA) med ECHO.  
 
Såfremt medlemsorganisationer, der har nødhjælpsaktiviteter, ønsker at opnå finansiering fra 
ECHO, er det en forudsætning at man ansøger om en Framework Partnership Agreement (FPA), 
hvilket gøres centralt i Bruxelles. FPA’en er en forudsætning for at opnå finansiering fra ECHO. 
Det er et krav, at man har dokumenteret nødhjælpserfaring og -kapacitet og at minimum 10 % af 
organisationers omsætning går til nødhjælp. Detaljer om ansøgningsprocessen om en FPA kan ses 
her.  
 
Helt overordnet er EuropeAid repræsenteret i cirka 150 lande via EUs delegationer. Det vil sige, at 
der i princippet eksisterer muligheder i samtlige lande som DMR-Us medlemmer og deres partnere 
er repræsenteret i. EuropeAid arbejder via såkaldte tematiske og geografiske instrumenter. 
EuropeAid arbejder i partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og internationale organisationer.  
 
Med en så bred geografisk og tematisk dækningsgrad er det nødvendigt, at DMR-Us medlemmer 
investerer i en slags ”to skridts analyse”, der indebærer: 

1) at finde sig selv i EuropeAid-systemet (hvor passer man ind tematisk og geografisk)  
2) at gøre sig bekendt med de ansøgningsprocedurer, som EuropeAid opererer med 

 
Først når disse analyser er foretaget, giver det mening at arbejde på konkrete ansøgninger. Her 
følger konkrete anbefalinger til denne proces. 

Om at finde sig selv i EuropeAid 
De senere år har EuropeAid gennemgået en stor decentraliseringsproces og derfor er der nu mere 
beslutningskraft på delegationerne end tidligere. Det betyder at DMR-Us medlemsorganisationer og 
partnere med fordel kan tage kontakt til de enkelte delegationer og gøre sig bekendt med 
EuropeAids strategier og prioriteter for de enkelte lande (det kan fx ske via de såkaldte ”Country 
Strategy Papers” her eksempel fra Cambodja). Det er altså en forudsætning, at man som ansøgende 
organisation orienterer sig hvilke strategier, EU arbejder efter i et bestemt land.  
 
Det er derudover nødvendigt at gøre sig bekendt med de forskellige tematiske og geografiske 
instrumenter for at finde frem til, hvilke programmer der eksisterer i de forskellige lande og derved 
matche de prioriteter EU har med de interventioner hver enkelt organisation ønsker finansieret.  
 
For en organisation, der ønsker at analysere sig frem til, hvilke muligheder EuropeAid kan tilbyde 
en specifik organisation i et specifikt land, vil det være naturligt dels at se på det tematiske fokus 
organisationen opererer indenfor (fx fødevaresikkerhed) og derefter se, hvilke af EuropeAids 
tematiske instrumenter, der kunne være relevante. Omvendt kunne man også foretage sin analyse 
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med udgangspunkt i et specifikt land og se hvilke muligheder de geografiske instrumenter 
indeholder. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle de tematiske EuropeAid programmer, 
der er relevante i alle lande.  
 
Her er links til følgende tematisk programmer:  

 Menneskerettigheder: European Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR  
 Miljø og Klima: Environment and Sustainable Management of Natural Resources  
 Kapacitetsopbygning af civilsamfundet: Non-state Actors and Local Authorities in 

Development 
 Fødevaresikkerhed: Food Security  
 Migration og asyl: Migration and asylum 
 Sundhed, uddannelse, køn etc.: Investing in People  
 Dertil kommer programmerne, der relaterer sig direkte til specifikke geografiske zoner: de 

såkaldte Geographic Instruments, der er designet med henblik på støtte til fx ACP-lande og 
EU's nabolande.  

 
For hvert af disse programmer eksisterer således strategier, målsætninger og såkaldte ”annual action 
plans”, der beskriver de konkrete planer for calls for proposals, indsatsområder.   
 
Desuden oprettes fra tid til anden en række ad hoc programmer indenfor tilsvarende tematiske 
områder som fx Food Facility i 2009.  

Om at kende ansøgningsprocedurerne for EuropeAid 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: EuropeAid 

 
Hovedsæde er i Bruxelles og derudover har EuropeAid 
delegationer i ca. 150 lande.  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Temaer: fødevaresikkerhed, sundhed, menneskerettigheder, 
miljø/klima, migration, civilsamfund, støtte til 
lokalautoriteter og kapacitetsopbygning etc.  
 
Det er ikke muligt at generalisere. Som vist ovenfor er der 
forskellige programmer, der har forskellige prioriteter, 
tværgående hensyn mv.  
 
Konstruktioner/bygninger: Ok, såfremt nødvendigt for 
projektets implementering, men ikke hvis det er 
bygningskonstruktion udelukkende.  
 
Kirkelige organisationer: Ok, så længe det relevante projekt 
er ikke-missionerende og ikke ekskluderende i relation til 
målgruppen (GFU har fx hjulpet Den Svenske Kirke med en 
større kontrakt med EuropeAid i Colombia).  
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Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Kendskab til Logical Framework Approach (LFA) er et must, 
da projekterne alle er bygget op efter samme LFA-tilgang 
med fokus på effektivitet, resultater, indikatorer og 
overordnede udviklingsmålsætninger.   
 
Registrering i EuropeAids online partnerdatabase PADOR er 
obligatorisk for både ansøgende organisationer og 
implementerende partnere. Dette kræver tid og support 
særligt til partnere i lande med dårlige internetforbindelser.  
 
Desuden vil der for hvert Call for Proposal (se nedenfor 
under ”ansøgningsfrister”) blive offentliggjort et sæt 
guidelines, hvor detaljer, krav, frister og evalueringskriterier i 
det givne tilfælde offentliggøres.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Administrationsbidrag: Ja, typisk 7 %.  
 
Minimum ca. 50.000 Euros og maksimum ca. 2,5 millioner 
Euros. Projektstørrelse er altså meget varierende og 
understøtter pointen om ”at finde sin egen plads i systemet”.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Ansøgningsfristerne er forskellige for de enkelte tematiske 
og geografiske instrumenter. Der arbejdes via ”Calls for 
Proposals (CFP)” (en slags tilbudsgivning). Alle CFPs 
offentliggøres her. For hvert CFP offentliggøres samtlige 
ansøgningsformater, guidelines, evalueringskriterier 
deadlines mv. CFP kan både offentliggøres både fra 
Bruxelles (central CFPs) og fra de enkelte delegationer (local 
CFPs).  
 
Man har normalt 45 dage til at præsentere et koncept note (4 
sider med fokus på relevans, projektlogik, sustainability) 
eller 90 dage til at præsentere en fuld ansøgninger (budget, 
LogFrame og ansøgning på ca. 30 sider).  
 
Derfor er det nødvendigt at kende instrumenter og udsigter til 
CFPs før de offentliggøres. Dette monitoreres ligeledes her 
via ”forecast” funktionen, ved at være i kontakt med de 
relevante delegationer eller ved at kontakte den danske EU 
NGO Platform. 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Typisk behandlingstid 2-3 måneder.  
 
Projektforslag evalueres af såkaldte ”evalueringskomiteer” 
der nedsættes i forbindelse med hvert CFP. 
Evalueringskriterier vil være kendt på forhånd via guidelines 
(der offentliggøres med CFP).  
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Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Delvis egenfinansiering er nødvendig typisk 10-25 % af de 
samlede projektomkostninger (lavere for lokale NGOer og 
højere for internationale NGOer).  
 
Som regel har FKN beholdt administrationsbidraget, mod at 
give støtte i ansøgningsproceduren og at komme med 
egenfinansiering.   
 
Der er behov for substantielle personalemæssige ressourcer i 
forbindelse med såvel ansøgninger, som implementering og 
rapportering til EuropeAid.  

 
Vurdering af succesrate  
 

Succesrater hos EuropeAid i 2008-2009 ligger typisk 
omkring 5-10 %.  
 

GFUs kommentarer  
 

GFU har som bekendt haft succes med EuropeAid, men har 
de senere år oplevet en faldende succesrate, som vi vurderer 
skyldes dels skærpet konkurrence og dels den 
decentralisering som EuropeAid har gennemgået, der har 
skabt bedre muligheder for lokale NGOer til at søge direkte 
ved delegationerne.  
 
Det er desuden GFUs vurdering at DMR-Us medlemmer vil 
have størst chancer for at indgå kontrakter med EuropeAid, 
hvis de vælger at søge på de mindre, lokale CFPs (udsendt 
direkte fra de forskellige delegationer).  
 

 

Om den Danske EU-NGO-platform  
Det europæiske NGO-samarbejde og den politikformulering der foregår her, bliver mere og mere 
vigtigt for de danske NGO’er. EU-NGO Platformen blev oprettet i 2003 i erkendelse heraf. 
Platformen er det danske medlem af den europæiske netværksorganisation CONCORD, der 
repræsenterer 1600 europæiske udviklings NGO’er. EU-NGO-Platformens overordnede 
udviklingsmål er at fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens 
fattigste. Platformen skal fremme en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – 
ikke kun i Europa, men også i ulande. 
 
Platformen har som umiddelbare mål: 

1) Fortalervirksomhed: at fremme danske NGO synspunkter på europæisk udviklings- og 
nødhjælpspolitik i det europæiske samarbejde. Herunder: 

 At fastholde EU og den danske regering på at leve op til de fastlagte bistandsmål og 
en mere fattigdomsorienteret bistand.  
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 At repræsentere danske NGO’ers synspunkter overfor EU gennem en aktiv 
deltagelse i bl.a. CONCORD og i andre internationale fora’s arbejde med EU's 
bistandspraksis og udviklingspolitik.  

 At mobilisere danske NGO’er til at få øget interessen for EU's bistand og derved 
bl.a. opnå en bredere medlemskreds  

 At øge kohærensen mellem EU’s forskellige politikker og sikre at 
udviklingspolitikken får en fremtrædende rolle i EU’s udenrigspolitiske aktiviteter  

  
2) Information: Oplysning i Danmark om EUs udviklings- og bistandspolitik, særligt at 

fremme viden blandt danske NGO’er herom. Herunder:  
 At bidrage til at øge den danske offentligheds viden om EU's bistand  
 At monitorere, informere og påvirke danske Europa-parlamentsmedlemmer og 

folketingsmedlemmer  
 

3) Service/Rådgivning: Fremme danske NGO’ers adgang til EU finansiering af 
udviklingsprojekter. 

 At forbedre mulighederne for at danske NGO’er kan opnå EU-finansiering til 
projekter gennem en forbedret rådgivning og service til medlemmerne  

 
EU NGO Platformen er altså de danske NGO’ers talerør overfor EU's udviklingsorganer og den 
fungerer samtidig som videnscenter og samarbejdspartner omkring EU's bistand og nødhjælp.  
 
For at kunne øve en reel indflydelse på EU's bistandspolitik og implementeringen deraf må danske 
NGO’er forholde sig aktivt til EU. Dette gælder fagligt indenfor bistand, men specielt i forhold til 
policysammenhæng (kohærens). Handelspolitik, immigration, bistand, gældsspørgsmål, 
terrorlovgivning m.v. hænger uløseligt sammen. Det er via Platformen i tæt samarbejde med øvrige 
europæiske platforme i CONCORD muligt at øve direkte indflydelse på centrale politiske 
dagsordner, hvor der kan skabes fælles positioner. I kraft af deres engagement i internationale 
netværk, er de danske NGO’er således bedre i stand til at løfte deres opgave som ’vagthunde’. 
 
Medlemsfordele 

 Adgang til beslutningstagere 
 Adgang til internationalt netværk og platforme i andre lande 
 Medlemsrejser til Bruxelles 
 Fælles medieindsats  
 Fælles oplysningskampagner 
 Vidensdeling med andre danske NGO’er 
 Aktuelle policyanalyser og briefs via medlemsblad og nyhedsbreve 
 Invitation til rundbordsdrøftelser  
 Årlige temapublikationer 
 Rådgivning og vejledning om EU-finansiering – kurser, håndbøger og konsulentbistand1. 
 Overblik over EU’s calls for proposals 

 
 
                                                
1 I hvilket omfang det bliver muligt afhænger af om UM godkender Platformens ansøgning, hvori der er indlagt et stort budget til at 
understøtte konsulentydelser efter et subsidieringsprincip, hvor de mindre organisationer får betalt 80 % af omkostningerne og de 
store kun 20 %. 
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2.2 FN-systemet 
GFU har ved flere lejligheder undersøgt mulighederne for at opnå finansiering til projekter fra FN-
systemet (bl.a. CERF og UNIFEM), men indtil videre med begrænset held. Det er generelt for FN-
systemets organisationer, at det er nødvendigt med kontakt til de lokale FN-repræsentationer og 
derigennem at komme i betragtning som implementerende partner indenfor de områder, som de 
forskellige organisationer arbejder med2.  
 
Alternativt kan det også være en mulighed at søge at komme i betragtning under de lokale 
regeringer og ministerier, der samarbejder med eksempelvis UNDP og opnå finansiering den vej. 
Det er ikke en model som FKN er bekendt med, men det er værd at undersøge for de af 
medlemsorganisationerne, der kender ministerierne godt.  
 
Der findes ikke et centralt ”UN call for proposal system” som GFU kender fra EuropeAid, ECHO 
og diverse bilaterale donorer (med central website for offentliggørelse af finansieringsmuligheder), 
men enkelte af organisationerne fx UNIFEM opererer individuelt med call for proposals. 
 
På denne baggrund er det GFUs vurdering, at sandsynligheden for at få finansiering er meget lille, 
hvis man sender en ansøgning til UNDP i New York eller en anden FN-organisation uden at have 
fokuseret på relationsopbygningen lokalt forinden. De forskellige FN-organisationer er behandlet 
individuelt herunder efter denne generelle introduktion3.  
 

UNDP & GEF Small Grants Programme 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.undp.org/  

 
UNDP har hovedsæde i New York og har kontorer rundt om 
i hele verden. Oplysninger om landekontorer findes her.  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Helt overordnet opererer UNDP indenfor Millennium 
Development Goals (2015) og har fokus på: 

 God regeringsførelse og Menneskerettigheder 
 Kriseforebyggelse 
 Fattigdomsreduktion 
 HIV/AIDS 
 Miljø og energi  

                                                
2 Kommentar fra vores GFU-ansatte til FN-systemet generelt: “Most of them do not have specific money for NGOs and are not 
interested in being a donor for NGO projects. But they have of course their own agendas and projects, and if they are followed 
carefully (through preferably personal contacts) an opportunity for cooperation or funding can arise suddenly. It demands for DCA 
to involve themselves closely in some specific agendas/campaigns, for us to be able to be on the right spot at the right time. And for 
us to be relevant for them”.  
3 GFU har analyseret på UN Foundation, men konklusionen er at UN Foundation tilsyneladende fungerer mest som ”match maker” 
mellem organisationer og virksomheder og organisationer, der er interesserede i at indgå innovative partnerskaber i og med FN-
systemet. Sandsynligheden for at opnår finansiering vurderes således for relativt lille. Hovedkontoret ligger i Washington DC og 
første skridt vil være at mødes med dem i Washington DC og undersøge mulighederne for at blive partner. Her en liste over aktuelle 
partnere. 
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At opnå finansiering direkte fra UNDP afhænger dels af om 
man opererer indenfor disse områder og af, hvorvidt man har 
repræsentation (enten selv eller via en stærk partner) i det 
pågældende land.  
 
UNDP implementerer både selv og i samarbejde med lokale 
regeringer og civilsamfundsorganisationer. I enkelte lande 
dannes specifikke fonde med helt landespecifikke formål4.  
 
UNDP administrer derudover et GEF Small Grants 
Programme (SGP), der fokuserer på projekter indenfor 
biodiversitet og klimaforandringer. Her er det muligt at søge 
til mindre projekter via lokale GEF koordinatorer (se bunden 
af hjemmesiden).  
 
Det er også her nødvendigt at tage kontakt til den lokale 
UNDP eller GEF-repræsentation og diskutere potentielle 
projekter og få udleveret ansøgningsformater.  
 
Ansøgningsformater ligger ikke på hjemmesiden, men se 
detaljer om GEF/SGP grants her.   
 
Kirkelige organisationer: GFU har ikke oplysninger om, at 
UNDP eller GEF/SGP fravælger samarbejde med kirkelige 
organisationer, men det er vores vurdering, at det vil komme 
an på hver enkelt konkret situation og på neutralitet i partner- 
og målgruppevalg. 
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Jf. generelt afsnit, så er den overordnede betingelse, at man 
er repræsenteret lokalt enten selv eller via en stærk partner. 
Kriterier mv. vil blive kendt via dialogen.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

5-7 % i administrationsbidrag.  
 
Ikke muligt at give generelt svar på typisk beløbsstørrelse, 
det vil afhænge af hver konkret situation i relation til UNDP. 
Kan variere fra 30.000 EURO til programmer i 
størrelsesordnen 1 mio. EURO afhængigt af det specifikke 
UNDP-program og kontor.  
 
Mht. GEF Small Grants Programme, så siger erfaring at det 
typisk helt små projekter på mellem 50.000 – 100.000 

                                                
4 Eksempelvis kan nævnes et bestemt Sudan Recovery Fund, der fokuserer på sundhed, uddannelse, sanitet og landbrug til Sudan. 
Lignende tilgang har Darfur Community Peace and Stability Fund.  
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dollars.  
 

Ansøgningsfrister  
 

Løbende. Dialog herom nødvendig med de enkelte UNDP 
kontorer eller GEF koordinatorer. 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Afhængig af de enkelte landekontorer og disses relationer til 
New York samt den enkelte DMR-U medlemsorganisations 
relation med FN-repræsentationen.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Det vil være nødvendigt med personalemæssige ressourcer 
ifm. med dialoghåndtering og udarbejdelse af selve 
ansøgningerne. Der er ikke noget generelt krav om 
egenfinansiering.  

 
Vurdering af succesrate  
 

Det vil variere fra land til land og blandt de forskellige 
DMR-U medlemsorganisationer. Dette gælder for såvel 
UNDP og GEF Small Grants Programme.  
 

GFUs kommentarer  
 

Det er en forudsætning, at projekter diskuteres lokalt med de 
enkelte UNDP kontorer. Forsøg at aftale møder med UNDP 
ifm. besøg hos partnerne og sørg for at tage partnerne med til 
møderne, da det vil styrke deres selvtillid i dialogen med 
UNDP.  
 
Ifht. konstruktioner og infrastruktur, så er det GFUs 
vurdering at der er lille sandsynlighed for at modtage 
finansiering til et konkret byggeprojekt jf. de fokusområder 
som UNDP og GEF SGP arbejder med.  
 
Vores udsendte GFU-ansatte i Malawi melder i øvrigt, at hun 
mest bruger UNDP til at få information omkring situationen i 
Malawi og ikke direkte til finansiering.  
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UNHCR5 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/home 
 
Har hovedsæde i Geneve, Schweiz. 
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

UNHCR har forskellige aktiviteter indenfor støtte til 
flygtninge. Fokus for arbejdet afhænger af den pågældende 
type flygtningesituation, men helt overordnet støtter 
UNHCR aktiviteter indenfor:  

 Beskyttelse  
 Advocacy 
 Asyl og migration 
 Nødhjælp i krisesituationer 
 Internt fordrevne og statsløse  
 Klimarelaterede flygtningestrømme 

 
Projekterne støtter en bred målgruppe af flygtninge indenfor 
de nævnte områder. Hvorvidt der kan gives støtte til 
infrastruktur vil således også afhænge af de givne 
situationer. Her en oversigt over, hvor UNHCR er til stede.   
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

UNHCR vedkender sig en partnerskabstilgang til 
nødhjælpen og samarbejder med EU, regeringer, større 
fonde, store INGOs og lokale NGOer. Det er et krav at man 
er til stede lokalt, hvor projekter skal implementeres.  
 
UNHCR udelukker ikke samarbejde med FBOs, såfremt 
man opererer ikke-ekskluderende ifht. målgruppen. Her en 
liste over mere end 960 aktuelle partnere med UNHCR.  
 
Desuden er det en mulighed at søge om deltagelse i det 
årlige partnerforum i Geneve her dagsorden for 2009-mødet 
d. 29. juni 2009. 
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Administration 5-7 %. Beløbsstørrelse afhænger af hver 
enkelt situation.  

Ansøgningsfrister  
 

Ingen faste. Afhænger af hver enkelt krisesituation. Men det 
er nødvendigt at optage dialog med UNHCR lokalt eller via 
Geneve, for derigennem at komme i betragtning som partner 
i en given flygtninge-situation.  

                                                
5 Dertil kommer at GFU ved flere lejligheder har undersøgt mulighederne for at opnå funding fra CERF ”UN Central Emergency 
Response Fund”, men har ved alle lejligheder konstateret at systemet forekommer tungt og langsomt og det styres fra New York, 
hvilket har begrænset fleksibiliteten i fonden. Derfor er GFU aldrig gået i dybden med det. Hjemmesiden kan besøges her og der 
gives oplysninger om ”"how to apply". GFU er ikke gået i dybden med analysen her. 
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Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Varierende, afhængigt af landeprogram.  

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Det er nødvendigt at investere solidt i at opnå status som 
UNHCR-partner i de enkelte lande hvor UNHCR er til 
stede, eller via partnerforum i Geneve før man kan komme i 
betragtning som implementerende partner.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Succesraten vil afhænge af hver enkelt DMR-U 
medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og 
om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at 
blive partner med UNHCR. Først derefter vil det være 
muligt at få finansiering til aktiviteter.  
 

GFUs kommentarer  
 

Lobbyarbejde i Geneve kan ligeledes være en mulighed, 
som er værd at forsøge. GFU ved at LWF Geneve har haft 
succes med det, og det kunne være en mulighed.  
 

 

UNICEF 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.unicef.org/index2.php 

 
Har hovedsæde i New York, men har tilstedeværelse i 190 
lande i verden.  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

UNICEF arbejder som bekendt med børn inden for en lang 
række emner med udgangspunkt i FNs konvention for børns 
rettigheder. UNICEF er selv-implementerende, forstået som 
at de ikke i så høj grad gør brug af lokale partnere i 
implementeringen af deres programmer. De er således ikke 
en klassisk donor-agency.  
 
Derfor vil finansiering fra UNICEF således også kun 
komme på tale, hvis man programmatisk passer til et 
program i et givent land og således kan implementere en 
delkomponent af et større UNICEF-program.  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Det er GFUs erfaring at vejen ind til UNICEF går via de 
lokale landeprogrammer og ikke via centrale 
ansøgningsrunder. Det er altså nødvendigt med dialog med 
UNICEF lokalt, hvor man skal dokumentere sammenhæng 
med UNICEFs programmer for at komme i betragtning. 
 

Administrationsbidrag og typisk Administration 5-7 % (typisk for FN). Beløbsstørrelse 
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budget størrelse 
 

afhænger af hver enkelt situation. 
 
Der findes nogle lande, hvor UNICEF har small scale 
projekter med små-projekter op til 20.000 dollars.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Varierende. Afhængigt af hvert enkelt landeprogram. 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er 
nødvendigt. 
 
Der er ikke noget generelt krav om egenfinansiering og det 
vil afhænge af hvert enkelt landeprogram og hvordan den 
enkelte DMR-U medlemsorganisation passer til 
programmet.  

 
Vurdering af succesrate  
 

Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U 
medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og 
af hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at blive 
partner med UNICEF lokalt, samt hvor stærkt et 
børne/uddannelsesfokus man har som organisation.  
 

GFUs kommentarer  
 

Derfor vil pointen her være den samme som med andre FN-
organisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende 
arbejde i de forskellige UNICEF-lande er yderst nødvendig. 
 

 

UNIFEM  
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.unifem.org/ 

 
UNIFEM har hovedkvarter i New York, underkontorer i 
Europa samt regionale kontorer en række lande i de 
regioner, hvor de arbejder. Her en oversigt over UNIFEM 
repræsentationer.     

  
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

UNIFEMs mandat er at støtte projekter, der forebygger vold 
mod kvinder, sikrer kvinders rettigheder, beskytter kvinder 
mod HIV/AIDS. UNIFEMs strategiske plan kan ses her.  
 
UNIFEM finansierer ikke infrastruktur eller rene 
konstruktionsprojekter, eftersom UNIFEMs tilgang er meget 
fokuseret på kvinders rettigheder og det lovmæssige 
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framework omkring arbejdet med kvinders rettigheder.  
  

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

UNIFEM er selvimplementerende, men der eksisterer dog 
nogle muligheder for at søge funding til projekter via et call 
for proposal system, der kører to gange årligt.  

 Generel information kan findes her 
 Guidelines til ansøgninger kan findes her  

 
Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

FN størrelse administrationsbidrag på 5-7 %. 
Budgetstørrelse op til ca. 1 million dollars. Se generelle 
budgetkrav i budgetformat her.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Næste ansøgningsrunde/call for proposals bliver lanceret i 
marts 2010. Information om ansøgningsrunderne kan findes 
her. Normalt har der været to årlige ansøgningsrunder (marts 
og september ca.). 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

GFU har tidligere sendt ansøgninger til UNIFEM, men har 
fået afslag. Behandlingstiden af ansøgningerne har været 2-3 
måneder.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Personalemæssige ressourcer til relationsopbygning lokalt er 
nødvendigt. Der er ikke noget generelt krav om 
egenfinansiering. Dette skal diskuteres i hver enkelt 
ansøgning.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Dette vil afhænge af hver enkelt DMR-U 
medlemsorganisations tilstedeværelse i de enkelte lande og 
om hvor kraftigt hver enkelt organisation investerer i at 
indgå i dialog med UNIFEM lokalt inden ansøgningen 
sendes.  
 

GFUs kommentarer  
 

Derfor vil pointen her være den samme som med andre FN-
organisationer: den lokale repræsentation og det opsøgende 
arbejde i de forskellige UNIFEM-lande er yderst nødvendig. 
 

 

World Food Programme 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.wfp.org/. WFP arbejder 

aktuelt i 78 lande. Listen over de 78 lande kan ses her. WFP 
har hovedkvarter i Rom.  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

WFP er FNs institution til bekæmpelse og forebyggelse af 
sultkatastrofer. Derudover fokuserer WFP på forskning 
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indenfor ernæring for derigennem at sikre effektivitet i 
fødevaresikkerhedsprojekterne. 
 
WFP vedkender sig åbent at NGOer – lokale og 
internationale – er nødvendige samarbejdspartnere for at 
WFP kan opfylde sin vision om at udrydde sult. WFP har 
derfor 3000 NGO-partnere rundt om i verden. Den lokale 
NGO skal således være samarbejdspartner med WFP før man 
kan søge om støtte til udviklingsprojekter. 
 
Information om "hvordan man bliver partner" kan findes her, 
men det kræver i udgangspunktet dialog med WFP i det 
pågældende land. 
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Der findes en håndbog for partnerskab med WFP og her er 
listet en række specifikke kriterier for samarbejdet: 
 
Hvis man ønsker finansiering fra WFP skal man have såkaldt 
”legal status som NGO (national eller international)” i det 
pågældende land og have stærk erfaring indenfor 
fødevarehjælp, der matcher WFPs prioriteter. 
 
Det er nødvendigt at have personale i det pågældende land og 
der lægges i beskrivelsen hårdt vægt på ”performance 
indicators”, effektivitet og dokumenteret erfaring. Se 
guidelines mv. her (særligt anneks 1, s. 28ff).  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Opererer med ”management service cost” på max 5 % (se 
budget format her) 
 
Budgetstørrelse afhænger af konkret situation.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Løbende afhængig af de pågældende landes situationer.  

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Varierende afhængig af de pågældende landes situationer.  

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der er ikke noget egenfinansieringskrav hos WFP. 
 
Der er behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. 
udvikling af ansøgning og dialog med de lokale WFP-
kontorer.  

 
Vurdering af succesrate  
 

Såfremt man som NGO er WFP-partner og indgår i tæt 
diskussion med den lokale repræsentation og følger de 
anvisninger, der gives samtidig med, at man har 
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dokumenteret erfaring med fødevaresikkerhed, vurderes 
chancerne relativt gode.  
 

GFUs kommentarer  
 

GFU anbefaler, at der optages kontakt direkte til WFP i 
relevante lande og at der derigennem opnås indsigt i, hvor det 
er relevant at søge om status som partner med WFP. Her en 
liste over aktuelle internationale partnere.  
 

 

FNs landbrugsorganisationer: FAO & IFAD 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside for FAO: http://www.fao.org/ 

 
FAO har som andre FN-institutioner repræsentation i en lang 
række lande, hvor information findes her.  

 
Officiel hjemmeside for: http://www.ifad.org/contacts.htm 
 
IFAD har landrepræsentation 117 lande 

 
Både FAO og IFAD har hovedsæder i Rom, samt 
repræsentationer rundt om i verden (fx New York og 
Washington DC).  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

FAO fokuserer overordnet på at udrydde sult i verden og 
støtter regeringer i at udvikle og modernisere 
landbrugssektoren. For at blive partner med FAO skal man 
arbejde indenfor samme sektor med såkaldt ”mutual 
interest”. De anser ifølge hjemmesiden civilsamfundet som 
en vigtig partner, og opfordrer til at kontakte dem på 
følgende mailadresse, hvis man ønsker at bliver partner: 
CivilSociety-FAO@fao.org 
  
FAO ser store muligheder i at samarbejde med 
civilsamfundet (NGO’er). De anser dialog med NGOer som 
central og vedkender sig at lokale NGO’er ofte kan nå 
længere ud til målgruppen end de som international 
organisation er i stand til.  
 
IFAD fokuserer ligeledes på udvikling af landbrugssektoren, 
men har tilsyneladende et lidt bredere mandat end FAO, hvor 
man ligeledes fokuserer på mikrofinans og andre 
udviklingsaktiviteter indenfor landbrugsudvikling til gavn for 
fattige i verden.  
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Betingelser og ansøgningskriterier  
 

FAOs landekontorer har ansvaret for kontakten til de lokale 
regeringer og forbindelsen til civilsamfundet, og det er her 
man har mulighed for at få forbindelse til FAO og evt. 
finansiering.  
 
IFAD har projekter i alt 117 lande og det og der er for hvert 
land såkaldte COSOPs (landestrategier), der er de 
overordnede retningslinjer, for interventionerne i de enkelte 
lande. De kan findes her.   
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

FN størrelse på administrationsbidrag 5-7 % gælder for både 
FAO og IFAD. Varierende budgetstørrelse for begge 
organisationer – det skal undersøges på landeniveau.  
 

Ansøgningsfrister  
 

Varierende, skal undersøges på landeniveau.  

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Varierende, afhængig af de konkrete lande og situationer.  

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der er ikke noget generelt egenfinansieringskrav, men der er 
behov for ressourcer (personalemæssige) ifm. udvikling af 
ansøgning og dialog med de lokale FAO eller IFAD-kontorer 
og programmer.    
 

Vurdering af succesrate  
 

Afhænger af graden af ”mutual interest” med hhv. FAO eller 
IFAD og i hvor høj grad der investeres i lokal dialog med 
lande-repræsentationen.  
 

GFUs kommentarer  
 

Både FAO og IFAD har repræsentationer i de lande, hvor de 
implementerer aktiviteter. Som med de andre FN-
institutioner, anbefales det at man investerer i at analysere 
IFADs eller FAOs enkelte landeprogrammer i de lande, hvor 
DMR-U medlemsorganisationer opererer og derefter opsøger 
dem på landeniveau.  
 

 

FNs Sundhedsinstitutioner: UNAIDS, Global Fund & WHO 
Website/kontaktoplysninger  UNAIDS official hjemmeside: http://www.unaids.org/en/ 

 
En paraplyorganisation for 9 FN-organisationer og 
Verdensbanken, der koordinerer den globale indsats i 
kampen mod HIV/AIDS. Dvs. UNAIDS er overordnet en 
koordineringsenhed. UNAIDS har hovedkvarter i Geneve, 
Schweiz.  
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The Global Fund er det fælles internationale tiltag til 
bekæmpelse af malaria, tuberkulose og HIV/AIDS 
(ligeledes med hovedsæde i Geneve, Schweiz). The Global 
Fund giver støtte til de lokale koordinationsmekanismer til 
bekæmpelse af de tre sygdomme. Klassisk organisation på 
landeniveau kan ses her.  

 
WHO (World Health Organisation) har hovedsæde i Geneve 
Schweitz.  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Det er fra disse tre organisationer, DMR-U 
medlemsorganisationer med fokus på sundhed (fx 
HIV/AIDS og malaria) kan søge FN-funding med afsæt i de 
specifikke sundhedssektorer i de lande, hvor de opererer: 
  

 UNAIDS fokusområder 
 Detaljer om hvordan The Global Fund virker kan ses 

her.  
 WHO fokusområder. 

 
Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Finansiering fra UNAIDS opnås primært gennem Global 
Fund. Det er nødvendigt at koordinere indsatsen med den 
lokale regeringsindsats. UNAIDS søger at støtte den lokale 
regerings kamp mod AIDS, og arbejder med at hjælpe de 
lokale regeringers forsøg på at opnå funding fra The Global 
Fund. UNAIDS og Global Fund koordinerer således tæt 
omkring indsatsen mod HIV/AIDS, og det vil være 
nødvendigt analysere på strukturen i et givent land og 
derefter finde frem til finansieringsmuligheder.  
 
Som NGO, CBO eller FBO er det ligeledes muligt at søge 
direkte hos the Global Fund til projekter indenfor malaria, 
tuberkulose og HIV/AIDS, hvilket evt. kan være relevant for 
de lokale partnere og DMR-U medlemsorganisationer. 
Detaljer om Global Fund Grants og ansøgningsprocedurer 
kan ses her.    
 
WHO så har specifikke lande programmer, som man skal 
passe til for at kunne opnå finansiering til sundhedsprojekter 
i et givent land. Det anbefales at medlemsorganisationerne 
og deres partnere analyserer de enkelte lande programmer 
for derigennem at opnå indsigt i, hvilke typer af aktiviteter, 
der evt. kan støttes der, hvor de hver især opererer.  
  

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 

Administration af FN-størrelse 5-7 %.  
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 GFUs erfaring med de tre sundhedsinstitutioner er 
begrænsede, men normalt opereres der med store kontrakter.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Forskelligt mellem de tre organisationer.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

N/A 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der skal afsættes substantielle personalemæssige ressourcer 
til udarbejdelse af ansøgninger og til analyser af de enkelte 
organisationer, fonde, landeprogrammer og lokale 
samarbejdsrelationer.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Såfremt DMR-U medlemsorganisationer med fokus på 
sundhed vælger at indgå i dialog med en af de tre af FNs 
sundhedsinstitutioner lokalt, vurderes chancerne for 
finansiering relativt gode.  
 

GFUs kommentarer  
 

Ingen konkrete. GFU har haft kontakt til lokale UNAIDS 
repræsentanter ved nogle lejligheder, men aldrig slået 
igennem med UNAIDS, Global Fund eller WHO.  
 
Det kunne eventuelt være interessant for DMR-Us 
medlemsorganisationer at besøge siden her, hvor UNAIDS 
fastslår vigtigheden af samarbejde med FBOs. 
  
Det vurderes, at det er et krav at man som ansøgende 
organisation skal være sundhedsorganisation eller som 
minimum have et skarpt fokus på og erfaring med 
sundhedsaktiviteter.  
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UNESCO 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: til UNESCO. UNESCO har 

hovedkvarter i Paris og har faste repræsentationer rundt om i 
verden.  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

UNESCO støtter en lang række projekter indenfor bl.a.: 
 Uddannelse 
 Menneskerettigheder og Social Udvikling 
 Kultur 

 
UNESCO opererer med en række programmer i mange lande. 
Det vil således være nødvendigt at foretage end ”pr. DMR-U 
medlems organisation, pr. land” analyse for derved at 
analysere, hvor der er sammenfald mellem UNESCOs 
prioriteter og de områder medlemsorganisationerne arbejder 
med..  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

UNESCO indgår i samarbejder med NGOer (både nationale 
og internationale) om forskellige dele af deres arbejde. Der er 
forskellige retningslinjer alt efter graden af involvering, 
hvilket vil sige at UNESCO kan indgå i partnerskaber af 
forskellige styrke varierende fra formel relation til direkte 
støtte til projekter.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Det oplyses ikke, men vi antager at UNESCO vil følge FN 
niveauet på 5-7 % i administration.  
 
Beløbsstørrelse vil variere kraftigt alt efter programmer og 
lande, og hvilken grad af involvering med UNESCO, der 
lægges op til. 

 
Ansøgningsfrister  
 

Løbende, det er nødvendigt at indgå direkte i dialog med de 
lokale UNESCO repræsentationer eller hovedkvarteret i Paris 
for at opnå de konkrete informationer.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Varierende. Det skal undersøges på landeniveau.  

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Varierende. Det skal undersøges på landeniveau.  

Vurdering af succesrate  
 

Afhænger af dialogen med de lokale repræsentationer.  

GFUs kommentarer  N/A.  
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2.3 Internationale fonde6  
Med hensyn til de større internationale fonde, har GFU tidligere investeret solidt i at få hul igennem 
til større internationale fonde, men uden at lykkes med det. Det er generelt GFUs opfattelse, at det 
er nødvendigt med gode kontakter og tæt dialog med fondene for at opnå finansiering. De er typisk 
ledet af bestyrelser, der ønsker at være tæt på beslutningerne samt at de projekter der finansieres 
falder præcist indenfor snævre prioriteringer, som fonden selv udstikker.  
 
Derudover er det generelt at de arbejder med løbende online ansøgningsprocesser. Det er GFUs 
anbefaling generelt om de internationale fonde at DMR-Us medlemsorganisationer analyserer sig 
ind på, hvilke fonde, der kunne være relevante for dem og derefter forsøger med en eller flere 
ansøgninger.  
 

Rockerfeller Foundation, New York 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.rockfound.org/index.shtml 

 
Rockefeller Fonden har hovedsæde i New York, men har 
ligeledes kontorer i Bangkok, Bellagio (Italien) og Nairobi. 
Her findes kontaktoplysninger. 

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Fonden lægger stor vægt på innovation, nyskabende 
partnerskaber, ”smart” globalisering, klima og 
byplanlægning/urbaniseringsprojekter og projekter relateret 
til det amerikanske arbejdsmarked/”den amerikanske 
arbejder”. Se eksempler her på fondens fokusområder her. 
 
Det vurderes altså, at der er lille sandsynlighed for at få 
finansieret infrastruktur mv. da dette ikke er nævnt som en 
mulighed.  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Fondens overordnede formål er at fremme innovation of 
nyskabende projekter indenfor de nævnte områder, og der 
offentliggøres ingen kriterier for hvem, der kan søge eller 
efter hvilke kriterier man evalueres.  
 
Fondens hjemmeside har en funktion, hvor man kan sende 
sine ideer som de så vurderer for derefter at vende tilbage til 
organisationen hvis fonden ønsker at vide mere.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

N/A 

Ansøgningsfrister  Løbende, onlineansøgningsproces.  
                                                
6 Clinton Foundation er blevet nævnt som en mulig donor, men fonden vedkender, at de generelt ikke giver grants til andre 
organisationer, men støtter deres egne projekter og programmer, hvorfor fonden ikke er undersøgt videre.  Se evt. flere detaljer her.  
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 Send ideer og afvent eller tag direkte kontakt til ét af de tre 
kontorer i enten Bangkok, Nairobi eller New York og 
diskuter konkrete ideer.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

GFU har forsøgt sig med at sende ideer (senest august 
2008), men hørte aldrig fra fonden igen. Vi forsøgte også 
med opfølgning, men uden held.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Formatet for at sende ideer online er ikke krævende, men 
dialogen vil kræve personalemæssige ressourcer.  

Vurdering af succesrate  
 

GFUs vurdering har været at der er små chancer for at opnå 
finansiering fra Rockerfeller Foundation, men anbefaler at 
man løbende indsender ideer, der passer indenfor de givne 
prioriteter hos fonden.  
 

GFUs kommentarer  N/A 
 

 

Ford Foundation, New York  
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.fordfound.org/. Ford har 

hovedkvarter i New York og regionalkontorer rundt om i 
verden. 
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Ford Foundation støtter projekter, der opbygger kapacitet i 
små organisationer, fremmer demokratisk udvikling, er 
fattigdomsreducerende og generelt er innovative om 
udvikling i de lande de støtter. Grants gives enten fra New 
York eller fra de relevante regioner.  
 
Det er så vidt hjemmesideanalysen viser, ikke muligt at få 
støtte til infrastruktur- eller rene konstruktionsprojekter.  
 
Her en søge-funktion til at gennemgå tidligere projekter som 
Ford har støttet. Her en mere overordnet fordeling af 
prioriteringsområder.  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

For at søge hos Ford Foundation skal den ansøgende 
organisation indgå i dialog med et af de regionale kontorer. 
Denne dialog kan opstartes direkte via hjemmeside hvoraf 
konkrete ansøgningsformater også fremgår.  
 

Administrationsbidrag og typisk N/A 
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budget størrelse 
 
Ansøgningsfrister  
 

Løbende, onlineansøgning. Medlemsorganisationer opfordres 
til at optage kontakt til med de enkelte kontorer, der ligger 
tættest på DMR-U medlemsorganisations projektlande.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

N/A 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Formatet for at sende ideer online er ikke krævende, men 
processen som sådan kræver en investering i selve dialogen 
med Ford Foundation.  

Vurdering af succesrate  
 

Ford Foundation vurderer selv at de modtager 44.000 
projektansøgninger om året og at de finansierer ca. 2000 
projekter årligt svarende til en succesrate på lidt under 5 %.  
 

GFUs kommentarer  
 

GFUs anbefaler at man løbende indsender 
projektansøgninger, der passer indenfor de givne prioriteter 
hos fonden og er insisterende i sin opfølgning.  
 

 

Gates Foundation, Seattle 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: 

http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx  
 
Gates Foundation har hovedkvarter i Seattle, men fondens 
grants office kontor ligger i Washington. Derudover er 
fonden repræsenteret i en række lande enten via projekter 
eller ved kontorer.  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Hovedsageligt aktiviteter indenfor sundhed og ofte til 
udvikling af nye medikamenter eller behandlingsformer. I 
nogle tilfælde til fortalervirksomhed og lokalt 
sundhedsarbejde. Giver også til landbrugsudvikling og anden 
fattigdomsreduktion. Man kan læse om fondens guiding 
principles her, om det globale udviklingsprogram her og om 
det globale sundhedsprogram her.   
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Gates foundation er verdens største private donor og uddeler 
2 milliarder dollars om året.   
Fonden uddeler midler i større programmer, gerne med 
konsortier og gerne til amerikanske NGO’er. Se kriterier for 
ansøgninger her.  
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Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Ud over de større programmer offentliggør fonden en gang 
imellem ”calls for proposals” indenfor specifikke temaer, fx 
fortalervirksomhed på sundhedsområdet.  
 
Disse ”call for prosals” har individuelle ansøgningskriterier, 
og knytter sig typisk til internationale konventioner eller 
standarder.  
 
Endelig accepterer fonden ”letters of interest” indenfor 
enkelte sundhedsområder, men chancerne for godkendelse 
indenfor disse må anses for minimal. 
 
Der er mulighed for at få administrationsbidrag på 7 %. 
 

Ansøgningsfrister  
 

Ansøgningsfristen afhænger af det enkelte opslag. For 
”letters of interest” er der løbende ansøgningsfrist. 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Ansøgninger skal indleveres elektronisk gennem et online 
ansøgningsskema. Der er mulighed for at vedhæfte en 
projektbeskrivelse. Sagsbehandlingstiden er typiske to 
måneder. 
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Gates giver mulighed for, at organisationer yder eget bidrag 
og det skønnes at være en fordel for sandsynligheden for at 
opnå støtte.  
 
På de større programmer kræver det ressourcer at ansøge 
fordi der ikke er formelle procedurer og kontakt og 
tilstedeværelse derfor er den eneste mulighed.  
 
På de mindre calls for proposals er godkendelsesprocenten 
lav og det kræver personaleressourcer at skrive en ansøgning 
af høj faglig kvalitet.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Varierende fra program til program.  

GFUs kommentarer  
 

I GFU er holdningerne til Gates Foundation og vurderingen 
af mulighederne for at opnå finansiering forskellige: Nogle 
mener, at det ikke er muligt at opnå støtte, hvis man ikke er 
en amerikansk organisation. Andre mener, at det primært 
skyldes, at Gates ser fagområderne fra en typisk amerikansk 
vinkel og at de i øvrigt ofte støtter projekter gennem mere 
uformel forhandling og dermed til organisationer, der er 
fysisk tæt på dem.  
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Samlet anbefaling er, at DMR-U medlemsorganisationer 
forsøger at komme i kontakt med fonden og derigennem 
foretager en individuel analyse af mulighederne.  
 

 

SOROS/OSI Foundation, New York 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.soros.org/ 

 
SOROS/OSI har hovedkontor i New York men har 
forskellige repræsentationer i en række lande i verden 
afhængigt af de forskellige programmer. 
 
Se oversigt og programmer her eller over landekontorer her.  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

SOROS/OSI har en relativt bred (ifht. fx Rockerfeller) 
projektportefølje og støtter fx følgende emner:  

 Uddannelse og Unge 
 Governance & accountability 
 Sundhed 
 Projekter indenfor retsvæsnet 
 Kunst 
 Rettigheder, ligestilling og køn 

 
Der lægges således vægt på ”ikke infrastruktur projekter” og 
det gennemgående tema er demokratistøtte. Det vurderes, at 
der således er meget lav sandsynlighed for at få finansiering 
til rene konstruktionsprojekter.  
 
Hjemmesiden opererer med en søgemaskine, hvor man kan 
matche sine ideer med de muligheder fonden opererer med. 
Forsøg evt. maskinen her. 
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Der rapporteres ikke om minimum/maksimum beløb ved 
ansøgninger, men det er nødvendigt at rette henvendelse 
direkte til et af de landekontorer hvor man ønsker at 
implementere et projekt og diskutere projekt detaljer lokalt.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

N/A 

Ansøgningsfrister  
 

Afhænger af de enkelte landekontorer/programmer. 
Analysen af sammenfaldet mellem SOROS-prioriteter og 
medlemsorganisationers aktiviteter skal laves af hver enkelt 
DMR-U medlemsorganisation, som derefter anbefales at 
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tage kontakt til det enkelte landekontor 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

N/A 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der er ikke offentliggjort generelle ansøgningsguidelines 
mv. og dette vil ligeledes afhænge af det enkelte landekontor 
og prioriteter for en given region.  

Vurdering af succesrate  
 

N/A 

GFUs kommentarer  
 

N/A 

 

OFID, Wien 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.ofid.org/ 

 
Har hoved kontor i Wien, Østrig og opererer bredt rundt om 
i verden, men opgiver ikke faste kontaktadresser globalt.  

  
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

OFID støtter primært låneaktiviteter til offentlige og private 
virksomheder via et finansieringsprogram. Derudover støtter 
de fast en række fonde og organisationer herunder FN-
organisationen IFAD (beskrevet ovenfor).  
 
OFID har derudover et Grant Program, der måske kunne 
være relevant for DMR-Us medlemsorganisationer. Her 
støtter OPEC-funden aktiviteter indenfor: research, 
nødhjælp, fødevaresikkerhed og HIV/AIDS.  
 
Her oversigt over fordelingen mellem de forskellige 
områder i 2009 (herunder også lånebevillinger).  
 
Ud fra de prioriteter, der listes virker det ikke sandsynligt at 
få finansiering til rene infrastrukturprojekter. 
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

OFID kan støtte alle organisationer, der kan bevise deres 
”legale og finansielle status og nationalitet” i det land man 
søger penge til. Ansøgningskriterier for ansøgninger kan 
findes her og selve ansøgningsformatet her. Ansøgninger 
skal sendes elektronisk til hovedkvarteret i Østrig.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 

Oplyses ikke. Kontakt evt. hovedkvarter i Wien.  
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Ansøgningsfrister  
 

Løbende online ansøgningsproces.  

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

N/A 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der er mulighed for 100 % finansiering.  
 
Ansøgningsformatet er 8 sider og vurderes til at være ikke 
omfattende. Ansøgningen skal understøttes med bevis for 
legal status.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Det vurderes på baggrunden af hjemmeside-analysen, at det 
er værd at forsøge, men GFU har ingen konkrete erfaringer 
med ansøgninger.  
 

GFUs kommentarer  
 

En opringning eller anden kontakt til Wien før ansøgningen 
sendes vil sandsynligvis være en god investering.  
 

 

The Conservation, Food and Health Foundation7, Boston   
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: 

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/ 
 
Organisationen har hovedsæde i Boston, USA og kan 
kontaktes via disse oplysninger.   
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Støtter aktiviteter der fremmer beskyttelse af 
naturressourcer, fremmer fødevaresikkerhed og sundhed. 
Detaljer og guidelines for ansøgninger kan findes her. 
 
Fonden udtrykker specifikt at man ikke støtter infrastruktur 
og konstruktionsprojekter og en række andre ting herunder 
”general operation support”.  
  

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Regeringer og NGOer kan søge projekter via CFH-
foundation, og skal kunne dokumentere, at man ikke er 
profit skabende. Der gives ikke flerårlige grants, men 
bevillingerne gives som engangsbevillinger.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Der gives ikke administrationsbidrag. Via ”past grants” 
funktionen fremgår det at typisk beløbsstørrelse er på ca. 
25.000 dollars.  
  

                                                
7 Hjemmesiden er ikke opdateret for nyligt (senest 2008). Dette skal der tages højde for i kortlægningen her.  
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Ansøgningsfrister  
 

Fonden oplyser at der arbejdes med to årlige funding runder 
– en der løber fra januar til maj og en der løber fra 
september til december. Se detaljer her.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Behandlingstiden af ansøgninger følger funding runderne. 
Se detaljer her.   

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Selve ansøgningsformatet er ikke krævende, men kræver en 
investering i at kende fondens prioriteringer og til 
udarbejdelse af selve ansøgningen. Det er ikke oplyst at der 
skulle være krav om medfinansiering.  
 

Vurdering af succesrate  
 

GFU har ikke forsøgt eftersom kontraktbeløb er relativt 
lave.  
 

GFUs kommentarer  
 

Ingen konkrete, men DMR-U medlemsorganisationer, der 
arbejder indenfor fondens prioriterede områder anbefales at 
forsøge.  
 
Som med andre større amerikanske fonde vil det 
sandsynligvis være en god investering at foretage en 
opringning til Boston på baggrund af en grundig 
gennemgang af fondens prioriteter, men inden man opstarter 
en egentlig ansøgningsproces. Her kontaktoplysninger.  
 

 

Independent Development Fund, Kampala 
Independent Development Fund er et lokalt initiativ i Kampala, Uganda, hvor lokalt repræsenterede 
donorer (herunder fx Danida) forsøger at koordinere lokalt administreret bistand til civilsamfundet.  
 
Det ligger udenfor rammerne af denne kortlægning at kortlægge tilsvarende lokale 
koordineringsinitiativer i andre lande, men GFU vurderer, at det er værd for de enkelte 
medlemsorganisationer og partnere selv at kortlægge, lignende tiltag i de lande, hvor man hver især 
er til stede.  
 
Independent Development Fund i Kampala er således inkluderet i analysen som et eksempel på 
muligheder, der findes lokalt. Der vil altså med stor sandsynlighed være lignende tiltag og 
organisationer i de fleste af de lande hvor medlemsorganisationerne er repræsenteret og det 
vurderes, at der er relativt god adgang til finansiering fra disse fonde/organisationer. Projektbeløb 
forventes at være af mindre størrelse.   
 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside 

http://www.idf.co.ug/info/site_guide.php 
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Har hovedsæde i Kampala, Uganda  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Støtter civilsamfundsudvikling i Uganda.  

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Støtter som udgangspunkt alle organisationer, der arbejder i 
Uganda, men fokuserer helst på lokale organisationer.  
Fokus for arbejdet er retsstatsudvikling og fokus på 
demokratisering ud fra en rights based approach. Se detaljer 
om formål med fondens arbejde her.  
 
Internationale organisationer må gerne søge, men der lægges 
vægt på samarbejde med lokale NGOer.  
 
Her generel informationsside om fonden og de 
ansøgningsrunder der har kørt i 2009.  FBO kan søge, men 
aktiviteter skal være ikke-religiøse og udvælgelse af 
målgruppe skal ske uden hensyntagen til religiøs baggrund.  
  

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Oplyses ikke. GFU foreslår DMR-U medlemsorganisationer 
med aktiviteter i Uganda at rette henvendelse direkte til 
fonden ved næste besøg i landet.  
 

Ansøgningsfrister  
 

Der opgøres ingen faste deadlines, men information om 
ansøgningsprocedurer mv. kan ses her. 
  

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Oplyses ikke.  

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Oplyses ikke.  

Vurdering af succesrate  
 

N/A 

GFUs kommentarer  
 

GFU har ikke forsøgt med fonden og derfor ingen konkrete 
kommentarer til IDF. Anbefalingen er at forsøge ved næste 
besøg i Uganda for de af medlemsorganisationerne, hvor det 
måtte være relevant.  
 

 

Andre internationale organisationer herunder kristne fonde, LWF og WCC 
Der er fra DMR-Us side udtrykt ønske om konkret at undersøge finansieringsmulighederne hos 
Lutheran World Federation (LWF) og World Council of Churches (WCC)/Kirkernes Verdensråd. 
Desuden blev det ved opstartsmødet mellem GFU, DMR-U og medlemsorganisationerne d. 22. 
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oktober aftalt at fokusere en del af kortlægningen på større kristne fonde fra fx USA, England og 
Tyskland. 
 
Nærværende kapitel er udelukkende skrevet på baggrund af hjemmesidestudier og generel desk 
research og ikke på konkret GFU-erfaring. Strukturen for afsnittet følger således heller ikke den 
samme som de foregående afsnit. GFU anbefaler at hver enkelt DMR-U medlemsorganisationer 
anvender afsnittet om kristne fonde som springbræt til en mere dybdegående analyse i de lande, 
hvor de hver især opererer. 
 
GFU kender Lutheran World Federation (LWF) og World Council of Churches (WCC)/Kirkernes 
Verdensråd fra arbejdet som Nordic Global Funding Officer samarbejdet med Den Svenske Kirke8. 
Helt grundlæggende skal det siges, at LWF ikke er donor, men derimod selv investerer i 
institutionel fundraising, hvilket GFU støtter dem i qua samarbejdet med Den Svenske Kirke.  
 
Konkret agerer LWFs landeprogrammer i flere tilfælde som FKNs (og andre af FKNs 
søsterorganisationer) implementerende partner i fx EuropeAid eller ECHO projekter. LWF får 
ligeledes penge fra søsterorgansiationer eksemplevis FinnChurchAid (FCA), Den Svenske Kirke, 
Norwegian Church Aid, Evangelican Lutheran Church of America (ELCA) og en række andre.  
 
Det er på baggrund af dette GFUs vurdering at måden at samarbejde med LWF på ville være ved at 
tage kontakt til de respektive landeprogrammer (her oversigt over landeprogrammer) eller eventuelt 
medarbejdere i Geneve (her kontaktoplysninger). Kontakten skal optages med henblik på at opstarte 
en dialog om at samarbejde omkring konkrete projekter og implementering af programmer.  
 
Med hensyn til WCC, så eksisterer der en række programmer, hvor delelementer af programmet 
handler om klimaforandringer, HIV/AIDS i Afrika, community development (herunder fx 
oprindelige folk) samt en række andre programaktiviteter.   
 
ELCA har en del programmer, der er målrettet det amerikanske samfund, men har ligeledes et 
internationalt program, der fokuserer på uddannelse, sult og katastrofeforebyggelse. Det er generelt 
Lutheran World Relief eller Lutheran World Federation, der implementerer ELCAs internationale 
udviklings- og nødhjælpsarbejde. Derfor vurderes det at ELCA vil blive berørt som følge af 
optagelse af dialog med konkrete LWF landeprogrammer (jf. ovenfor). 
 
Under den generelle research efter kristne organisationer, som er foregået udelukkende som 
hjemmesidestudier, har vi for det meste konstateret at fokus hare været på de lande, hvor fondene 
kommer fra (altså at fx amerikanske fonde, primært støtter kristne formål i USA, engelske i 
England osv.).  
 
Under arbejdet er vi dog stødt på en amerikansk hjemmeside, der vil kunne danne grundlag for 
videre research: http://www.christianfoundationgrants.com/default.aspx. Det er tilsyneladende en 
søge-/rådgivningsmaskine for kristne organisationer, der søger hjælp til ”apply for grants” 
funktioner. Virker dog relativt fokuseret på tiltag i USA. 
 
                                                
8 GFU støtter Den Svenske Kirke i opbygningen af institutionel fundraising kapacitet via en to-årig aftale med hovedkvarteret i 
Uppsala. LWF er den foretrukne implementerende partner for Den Svenske Kirke til dette arbejde og derigennem har GFU stiftet 
kendskab til WCC og i særdeleshed LWF. Vurderingerne her er foretaget på den baggrund.  
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Derudover er GFU under research arbejdet stødt på en række fonde og organisationer, der ikke er 
kristne i udgangspunktet, som det ikke har været muligt at analysere dybere givet tidsrammerne for 
den nærværende kortlægning. Men det anbefales at hver enkelt medlemsorganisation bruger tid på 
at analysere disse fonde mere dybdegående. 
 
Her eksempler på relevante sites: 

 Aga Kahn Foundation: http://www.akdn.org/default.asp: Har fokus på uddannelse, kultur, 
renovationsprojekter og en række andre områder og prioriteter kan ses her. 

 MacArthur Foundation kan besøges her.  
 European Foundation Centre: http://www.efc.be/Pages/EfcWelcomePage.aspx  
 http://www.charity.com/charities/Foundations__Grant_Giving_/index.shtml: Søgemaskine 

for virksomheder og organisationer, der har et ønske om at støtte velgørenhedsprojekter. 
Siden giver også muligheder for at ”liste din organisation” således at man som organisation 
har mulighed for at blive fundet.  

 Oversigtsside over velgørenhedsorganisationer. Virker oplagt som startside til en mere 
dybdegående research: http://www.law-nonprofit.org/link-fou.htm  

 http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=5528: Kræver en 
online registrering før man har adgang til at anvende søgemaskine mv. hvilket er gratis, men 
ikke forsøgt i forbindelse med kortlægningen her.  

 http://www.charitychoice.co.uk/searchresult.asp: UK-baseret. Her kan man tilsyneladende 
lade sig registrere for derefter at blive fundet af donorer/private givere, der ønsker at donere 
til en bestemt sag fx et børnehjem eller et hospital.  

 http://www.africagrantmakers.org/index.asp?PageURL=24: Giver overblik over forskellige 
fonde, der giver finansiering til projekter i Afrika. 

 http://foundationcenter.org/pnd/: Generelt overblik over amerikanske fonde – ikke fokuseret 
på udviklingsorganisationer og –aktiviteter. 

 http://www.lacdonors.org/: Orienteret mod donorer, der finansierer i Latinamerika. 
 http://www.euromedalex.org/: Anna Lindh foundation som giver mulighed for at matche 

aktivitetstyper med mulige finansieringskilder. 
 Verdensbankens oversigt over mulige fonde både i og udenfor Verdensbank-systemet9: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OPPORTUNITIES/GRANTS/DEVMAR
KETPLACE/0,,contentMDK:21558337~menuPK:212537~pagePK:180691~piPK:174492~t
heSitePK:205098~isCURL:Y,00.html  

 
Generelt lyder GFUs konklusion, at det mest hensigtsmæssige i relation til større internationale 
fonde og de muligheder de udbyder, er at foretage organisationsspecifikke analyser. Fondene er 
som oftest meget specifikke i deres fokusområder og de ting, de finansierer.  
 
GFU anbefaler på den baggrund, at DMR-U og medlemsorganisationer anvender nærværende afsnit 
som springbræt til en dybere analyse af de finansieringsmuligheder, der eksisterer specifikt indenfor 
hver enkelt organisations geografiske og tematiske fokusområde.  
 

                                                
9 Verdensbanken of Development Market Place er gennemgået nedenfor. 
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2.4 Danske fonde og virksomheder  
Indledningsvis henvises der til at det på opstartsmøde d. 22. oktober blev aftalt ikke at fokusere på 
danske virksomheder og fonde, og således vil dette afsnit være relativet kort med en gennemgang af 
Rockwool Fonden og World Diabetes Foundation, som Folkekirkens Nødhjælp begge har opnået 
finansiering fra, og som det vurderes relevant for DMR-Us medlemsorganisationer at gå videre 
med.  

Rockwool Fonden 
Website/kontaktoplysninger   Officiel hjemmeside: http://www.rockwoolfonden.dk/  

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Rockwool Fonden har netop revideret deres strategi. 
Overordnet set giver fonden to forskellige typer støtte: Små 
donationer (under 100.000 kr.) og støtte under et af de 
strategiske områder (over 100.000).  
 
Derudover gives der støtte til forskning, men det behandles 
ikke i det følgende. Der er næsten ingen begrænsninger for, 
hvad der kan støttes under små donationer. De strategiske 
områder er følgende:  

 Fødevaresikkerhed og fattigdomsreduktion 
 International fredsskabelse 
 Social kapacitetsopbygning 
 Sundhed 

 
Strategien er ny, og fonden har et til to igangværende 
projekter under hvert emne (2009). Emnerne fortolkes bredt 
og det kan ikke udelukkes at strategien vil blive revideret 
når flere projekter igangsættes.  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Der er ikke noget krav om eget-bidrag.  
 
Fonden giver ikke til religiøse formål og kan forlange 
sikkerhed for, at støtten er implementeret uden hensyntagen 
til religion. Det er med andre ord ok at være kirkelig 
organisation, men man må ikke bruge pengene på 
missionsarbejde.  
 
Det er desuden en god idé at ansøge til et projekt, hvor 
ansøger har en særlig kompetence og god mulighed for 
opfølgning, da Fonden lægger vægt på at afprøve nye 
tilgange.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Der er mulighed for at få administrationsbidrag på i hvert 
fald 7 %, men det anbefales, at man klargør, hvad det bliver 
brugt til. 
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Ansøgningsfrister  
 

Næste ansøgningsfrist er 4. februar 2010. Derudover er 
fristerne ikke oplyst, men erfaringen siger at de er fire gange 
om året, da de falder sammen med bestyrelsesmøderne. 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Rockwool Fonden får sin kapital fra overskuddet fra 
Rockwool A/S og ledes af en bestyrelse. Beslutninger om 
støtte træffes af bestyrelsen, og derfor vil det altid afhænge 
af bestyrelsen holdning, om et projekt kan støttes eller ej. 
 
Sagsbehandlingstid: 3-6 måneder. 
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Fonden sætter pris på et tæt kontakt til ansøger i forbindelse 
med revidering af en allerede indsendt ansøgning og det 
anbefales at etablere en tæt kontakt med de relevante 
personer hos Rockwool Fonden, selvom disse ikke fremgår 
af hjemmesiden.  
 

Vurdering af succesrate  
 

Såfremt man indgår i tæt dialog med Fonden, vurderes 
chancerne ret gode.  
 

GFUs kommentarer  
 

GFU har opnået finansiering til et mikrofinans-projekt i 
Malawi og erfaringerne er beskrevet på den baggrund. 
Oplevelsen af dialogen har været positiv, men det er 
tidskrævende at indgå og gennemføre den nødvendige 
dialog.  
 

 

World Diabetes Foundation 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: 

http://www.worlddiabetesfoundation.org/. Hovedkvarter i 
Lyngby, med program officers for forskellige lande. 

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

World Diabetes Foundation er dedikeret til at støtte 
forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene.  
 
WDF fokuserer på følgende områder: 

 Bevidsthed om diabetes 
 Forebyggelse af diabetes og dens følgesygdomme 
 Undervisning og uddannelse af patienter og 

sundhedspersonale 
 Styrkelse af påvisning, behandling og kontrol af 

diabetes 
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Betingelser og ansøgningskriterier  
 

World Diabetes Foundation yder økonomisk støtte til 
projekter i udviklingslande der indgår i OECD's Komité for 
Udviklingsbistand (DAC) Liste over ODA-modtagere 2008-
2010. Se venligst dette link: List of ODA Recipients 2008-
2010. 
  
WDF støtter i princippet ikke mursten og bygninger, 
grundlæggende laboratorie-forskning, rejselegater og 
stipendier. Obligatorisk ansøgningsskema på engelsk eller 
fransk med retningslinjer findes på WDF’s hjemmeside under 
dette link: 
http://www.worlddiabetesfoundation.org/composite-46.htm 
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

GFU har indlagt 7 % som er accepteret. 
 

Ansøgningsfrister  
 

For 2010 er der følgende frister - 1. februar, 6. april, 2. 
august, 18. oktober. Der afholdes bestyrelsesmøder herefter, 
hvor der tages stilling til ansøgninger.  
 
Et projektforslag indgives efter disse frister (se ovenfor) og 
forelægges bestyrelsen til behandling og afgørelse på et af 
deres fire årlige møder. 

 
Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

WDF opfordrer til at indsende ansøgning om finansiering af 
projekter inden for deres fokusområder. Den øverste 
myndighed for godkendelse af projekter til finansiering ligger 
hos bestyrelsen.  
 
Som en generel regel, modtager alle ansøgere et svar fra 
sekretariatet senest en måned efter det bestyrelsesmøde, hvor 
ansøgningen er blevet drøftet. Projektforslag registreres ved 
hjælp af indsendelse af ansøgning (jf. skabelon på engelsk 
eller fransk og efter de givne retningslinjer).  
 
Ansøgninger sendes til Mette Holmstad-Petersen, Programme 
Assistant  
mehp@worlddiabetesfoundation.org 
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

WDF forventer egenfinansiering som FKN søger at holde til 
omkring 10 pct. Diabetes projekter er komplicerede og er af 
en størrelsesorden som kræver projektledelse som kun sikres 
gennem ansættelse af FKN projektpersonale.  
 

Vurdering af succesrate  
 

FKN og vores partner Augusta Victoria Hospitalet i Øst-
Jerusalem i Palæstina har et mangeårigt samarbejde med 
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WDF. Hertil kommer at FKN lige har startet et samarbejde i 
Kirgisistan også om diabetes forebyggelse og behandling. 
Succesraten nærmer sig med andre ord næsten 100 % da vi 
har dialog med WDF om interesse for et påtænkt projekt.  
 

GFUs kommentarer  
 

FKN har et gensidigt tillidsfuldt forhold til WDF, men som 
også er bygget på efterhånden mange års samarbejde. 
Arbejdet i forbindelse med indsendelse af ansøgning og 
revisioner heraf kan være ret omfattende.  
 

 

Private virksomheder i udviklingsarbejde 
I forhold til erfaringer med konkrete samarbejder med virksomheder10 (og universiteter) har GFU 
de seneste 3 år været involveret i access2innovation, der har som formål at skabe tættere forbindelse 
mellem private virksomheder, universiteter og NGOer. Herigennem har Folkekirkens Nødhjælp 
opnået finansiering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til et projekt, der handler om udvikling af en 
såkaldt multifunktionel adapter, hvor forskellige miljøvenlige energikilder (vindmøller, vandmøller, 
solceller etc.) kan kobles sammen med forskellige elektriske apparater (computere, køleskab etc.) 
som bruges i FKNs minerydningsprogrammer i Angola. Dette er et alternativ til diesel generatorer, 
der bruges pt. Herudover er GFU i dialog med Danidas kontor for Erhvervssamarbejde om en 
ansøgning til IPD-programmet om udvikling af biogas anlæg til Bangladesh.  
 
Begge projekter er udviklet i tæt samarbejde med en række universiteter og virksomheder, og den 
læring som GFU tager med arbejdet i Access2Innovation omkring samarbejde med private 
virksomheder om konkrete projekter, er at det kræver en solid investering i dialog omkring projekt 
design og implementering. Virksomheder og universiteter er nye aktører i udviklingsbistand og det 
er nødvendigt med tæt dialog omkring udvikling af projekter for at enighed om projekternes 
udformning mv.  
 
Hvis DMR-Us medlemmer således har ambitioner om at indgå samarbejder, skal der tages højde for 
følgende aspekter, der gør sig gældende i relation til den slags bredere partnerskaber:  

 Der skal tages højde for relativt høje omkostninger ifm. udarbejdelse af ansøgninger (dette 
har været tilfældet både i relation til Erhvervs- og Byggestyrelsen og IPD-programmet). 
Særligt kræver det en investering i dialog med donorerne. Dette påvirker ligeledes 
sagsbehandlingstid. 

 Der er typisk ret høje egenfinansieringsbidrag (40-50 %). 
 Virksomheder (og universiteter) er nye aktører, så der stilles krav til intern koordinering i 

denne type partnerskaber.  
 Der vil ofte være fokus på vækst, forretningsmodeller og jobmuligheder. 
 Det er ikke GFUs oplevelse af disse virksomheder ikke ønsker at samarbejde med kirkelige 

organisationer, men det er til gengæld en klar forventning om, at det er NGOen, der leverer 
arbejdet ifm. ansøgning og evt. implementering. 

                                                
10 Her tænkes således ikke på traditionel ”corporate social responsibility”, men snarere samarbejder med virksomheder som selv 
ønsker at deltage i implementeringen af projekter i samarbejde med en NGO.  
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2.5 Bilaterale donorer og ambassader 
Det er generelt GFUs erfaring med bilaterale donorer, at det er stærkt nødvendigt at opsøge 
muligheden for finansiering lokalt hos de respektive ambassader. Det kræver dialog og personlig 
kontakt med de respektive ambassader/repræsentationer om strategier og prioriteter for det enkelte 
land. Det er således få bilaterale donorer, hvor GFU har fundet et ”hul igennem” på europæisk 
niveau. GFU har dog positive erfaringer med Nordisk Ministerråd og den spanske bilaterale donor, 
AECID, der begge er beskrevet nedenfor. 
 
Det er FKNs erfaring, at de fleste ambassader har en slags portefølje af NGOer (internationale og 
nationale) som de støtter. Støtten gives ofte ved, at ambassaderne har nogle specifikke politiske 
eller programmæssige interesser, og så finder de ud af, hvilke aktører der er stærke på de områder.  
 
Derfor har GFUs strategi i forhold til fundraising hos europæiske bilaterale donorer været at 
diskutere muligheder for finansiering af ansøgninger ad hoc på lokalt niveau i de respektive lande 
og koordinere med søsterorganisationer, der måtte være til stede i hvert enkelt tilfælde. På den måde 
er erfaring primært opbygget lokalt. Med undtagelse af de her refererede har GFU begrænset 
kontakt med bilaterale donorer på europæisk niveau.  
 
GFUs anbefaling i relation til de bilaterale donorer er således at adgangen forestås bedst lokalt i de 
enkelte lande, hvor der typisk er en ansat med ansvar for relationerne til civilsamfundet og disse 
personer vil vide helt specifikt, hvilke muligheder der er hos britiske DFID, svenske SIDA, 
canadiske CIDA, tyske GTZ, hollandske eller andre lande, der yder officiel udviklingsbistand. 
OECD er et godt sted at starte sin research omkring de enkelte landes bilaterale programmer. Se fx 
her. Her er information om hvilke lande, der giver hvor meget og hvilke prioriteter, der orienterer 
sig efter og så fremdeles.  

 

USAID, Washington DC 
Et klart eksempel på nødvendigheden af lokalt netværksarbejde og fundraising på landeniveau er 
den amerikanske stats udviklingsenhed, USAID. Folkekirkens Nødhjælp har modtaget finansiering 
fra USAID til minerydningsarbejdet (Humanitarian Mine Action, HMA).   
 
Helt overordnet kan man sige, at den amerikanske stat – herunder fx USAID - har en række grants 
tilgængelige via den officielle hjemmeside http://www.grants.gov/, der er et system, der minder om 
EuropeAids søgemaskine for calls for proposals. Grants.gov giver altså mulighed for at søge på alle 
finansieringsmuligheder indenfor den offentlige sektor. Det vil altså sige, at man via Grants.gov 
skal sortere i fundingmuligheder til andre politikområder end udvikling og nødhjælp. Derfor er det 
nødvendigt at afgrænse sin søgning til kun at se på, hvilke muligheder USAID tilbyder indenfor 
udviklingsarbejde. Det er muligheder for at søge specifikt på de enkelte politikområder her.  
    
Med hensyn til formater og procedurer for ansøgninger, så er disse ligeledes listet lokalt via den 
samme hjemmeside. Grundlæggende kræver en ansøgningsproces at man som organisation 
registrerer sig på USAID hjemmesiden her. Derefter kan man via dels research på hjemmesiden, og 
dels via netværksarbejde på landeniveau arbejde sig ind på, hvilke reelle muligheder, der eksisterer 
indenfor givne geografiske og tematiske afgrænsninger.  
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Det er som sagt GFU og FKNs erfaring at adgangen til USAID-midler bedst opnås via lokal kontakt 
med de amerikanske ambassader og USAIDs ansatte i felten. Disse har ligeledes indsigt i 
fundingmulighederne for de enkelte lande og vil kunne støtte på lokalt plan i forhold til at navigere i 
mulighederne hos USAID.  
 
Det anbefales på den baggrund at dialogen med USAID optages lokalt og at de personer på de 
amerikanske ambassader, der er ansvarlige for relationen til civilsamfundet inviteres på besøg på 
medlemsorganisationernes og partnernes projekter og programmer og at man lokalt søger at 
arrangere møder med henblik på at introducere sine projekter og programmer.  
 

Nordisk Ministerråd11 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.norden.org/da. NMR har 

hovedkontorer i København.  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

Fonden støtter NGOer i Norden, de baltiske lande, Rusland 
og Polen som arbejder for at styrke samarbejdet mellem 
landene i området. Mindst tre NGOer skal indgå i hvert 
projekt, én fra et nordisk land, én fra et baltisk land, samt én 
fra Rusland eller Hviderusland12. Mere information om 
bidragsmuligheder  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Et årligt budget på cirka 5 millioner DKK er blevet 
øremærket for NMR’s støtteprogram til NGO’er i 
Østersøområdet (NGO-programmet).  
 
NGOer kan ansøge om bidrag fra programmet til 
internationale samarbejdsprogrammer. Ansøgeren bør læse 
NGO-programmet inden de indsender en ansøgning. 
 
NMR foretrækker projekter hvori NGOen selv står for en stor 
del af finansieringen. 
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Vi har indlagt 7 % som er accepteret. 
 

Ansøgningsfrister  Sagsbehandlingen sker løbende hvorfor der ikke eksisterer 
                                                
11 Kommentar fra vores GFU-ansatte i Kirgistan: ”Prioriteter retter sig meget mod fællesnordiske interesser, dvs Østersø-området. 
Tematisk arbejder de med civilsamfundsstøtte og sundhed (bl.a. HIV/AIDS). Deres ansøgningsprocedurer er ikke vildt 
gennemsigtige. De har årlige ansøgningsrunder, men med kort deadline og ikke specielt stor annoncering. Andre midler er kun 
tilgængelige via kontakter (i vores tilfælde HIV/AIDS). Projekthåndtering er i mine øjne en anelse lemfældig. Forlængelse af 
kontrakter bekræftes i mails, men uden addendum, lang svartid, etc. Vi har aldrig fået respons på vores rapporter, som indsendes 
gennem elektronisk database (hvor også rekvirering af transfer foregår). Alt i alt meget skarp geografisk fokusering og dermed 
relativ let tilgang til midler for FKN Rusland”. 
12 Tilgængelig i følgende lande: Rusland, Danmark, Norge, Estland, Island, Sverige, Grønland, Letland, Litauen, Finland, Åland, 
Polen, Færøerne  
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 formelle ansøgningsfrister. 
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Ansøgninger kan omfatte forslag, der involverer mere end tre 
partnere og partnere fra mere end ét nordisk land. Der skal 
være sammenhæng mellem projektets mål og partnerskabet, 
og partnerskabet skal være meningsfuldt. 
 
Ansøgningsskema er obligatorisk. Bilag til 
ansøgningsskemaet (detaljeret tidsplan, detaljeret budget, 
status / endelig rapport (hvis organisationen tidligere har 
modtaget støtte fra Nordisk Ministerråd) og støttebreve fra 
partner organisationer) skal indsendes sammen med skemaet, 
men som separate filer. Se dette link: 
http://www.norden.org/sv/nordiska-
ministerraadet/ministerraad/samarbetsministrarna-mr-
sam/ryssland/ansoek-om-bidrag/ngo-programmet 
 
For spørgsmål kontakt venligst Fredric Larsson, 
programkoordinator, Nordisk Ministerråd, via e-mail: ngo-
program@norden.org eller telefon +45 33 96 03 27.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Størrelsen af støtten varierer og beror på størrelsen af den 
indsendte ansøgning, antal samarbejdspartnere etc., men 
overstiger ikke 500.000 DKK årligt. 
 
Medfinansiering kan leveres direkte gennem et finansielt 
bidrag fra den anmodende part eller indirekte fra tredjemand, 
som myndighed, organisation eller donorer.  
 

Vurdering af succesrate  
 

FKN har forskellige projekter finansieret af NMR i 
Nordvestrusland og i Centralasien og omfattet støtte til 
forebyggelse og behandling af HIV/AIDS samt til 
forebyggelse af ungdomskriminalitet og støtte til mindreårige 
indsatte i fængsler i Kirgisistan. 
 

GFUs kommentarer  
 

Et gensidigt tillidsforhold er stille og roligt under opbygning. 
 
Krav til ansøgning, rapportering mv. er omfattende, og NMR 
kan være bureaukratisk. 
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AECID, Madrid 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.aecid.es/web/es/ 

 
Har hovedsæde i Madrid og kontorer rundt om på spanske 
ambassader. Information herom findes via spanske 
ambassade. AECID støtter projekt aktiviteter her. 
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

AECID har en bred portefølje af typer aktiviteter, som 
finansieres i relation til Millennium Development Goals: 
fattigdomsbekæmpelse, kulturudvekslingsprojekter, 
fødevaresikkerhed, menneskerettigheder, 
kapacitetsopbygning og fokus på oprindelige befolkninger, 
nødhjælp, minerydning og en lang række andre aktiviteter.  
 
Konstruktion/bygninger: Vides ikke præcist.  
Kirkelige organisationer: Ok, hvis ikke missionerende og 
ekskluderende i udvælgelse af målgruppe.  

 
Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Som ikke spansk NGO kan man søge under CAP, der har tre 
årlige ansøgningsrunder (typisk februar, maj og september).  
 
Ansøgninger foregår online via hjemmeside og skal uploades 
på spansk.  
 
Som med EuropeAid er det vigtigt at have kendskab til 
Logical Framework Approach da også AECID fokuserer på 
denne projektlogik.  
 
Forudsætter dialog med spanske ambassader i felten. 

 
Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Administrationsprocent: Ja, op til 12 %  
 
Maks 5 millioner Euro pr. partner pr. år. Ellers ingen 
retningslinjer.  

 
Ansøgningsfrister  
 

Typisk februar, maj og september.  

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Det er FKNs erfaring at sagsbehandlingstiden kan være 
meget lange (op til et halvt år). GFU vurderer at der mangler 
klarhed om procedurerne og en klar vurdering af 
godkendelsesprocedurerne er ikke mulig.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 

Det er muligt at modtage 100 % finansiering.  
 
Det er nødvendigt at investere i projekt design workshop med 
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 fokus på LFA og resultater, indikatorer og 
udviklingsobjektiver.  
 
Ansøgninger skal være på spansk, så det vil være nødvendigt 
med oversættelsesomkostninger såfremt man ikke arbejder på 
spansk.  

 
Vurdering af succesrate  
 

For FKNs vedkommende har vi fået godkendt ca. 25-30 % af 
ansøgningerne.  
 

GFUs kommentarer  
 

Det kræver tålmodighed at arbejde med AECID, og det er 
svært at få klare svar omkring ansøgningsprocedurer, 
prioriteter og implementering.  
 
Men AECID er også en fleksibel donor med ret brede 
prioriteter og en relativ høj grad af tillid til implementerende 
partnere.  
 
Det er nærliggende at foreslå projekter i Latinamerika til 
AECID, men AECID har ved flere lejligheder fastslået at 
man i Latinamerika fokuserer på spanske og lokale NGOer 
udelukkende, så GFU anbefaler at DMR-Us 
medlemsorganisationer forsøger sig andre steder end i 
Latinamerika.  
 

 

NORAD, Oslo 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside: http://www.norad.no/en/Frontpage 

 
Typer af projekter eller aktiviteter  
 

NORAD funder primært NGOer der arbejder indenfor 
klimaforandringer, energi og miljøspørgsmål, makroøkonomi 
og budgetmonitorering. Støtte (fra Oslo) til internationale 
organisationer gives via dette program.  
 
Dertil kommer, at der via de enkelte ambassader eksisterer 
muligheder, som ikke kan refereres på et generelt niveau. 
FKN forhandler fx med den norske ambassade i Malawi om 
et projekt vdr. økonomisk empowerment af kvinder.  
 

Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Det er en betingelse, at man arbejder i en slags 
netværkstilgang og at der således er partnerskaber med syd-
baserede og/eller nord-baserede NGOer og at man derudover 
arbejder indenfor med de nævnte tematiske områder. 
Guidelines for ansøgninger fra INGOs kan hentes her. GFU 
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har været i forbindelse med NORAD Oslo, og herfra er 
beskeden at NORAD kun giver til syd-baserede NGOer, 
hvorfor det anbefales at ansøgninger indsendes af partnere.  
 

Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

FKN forventer at få 7 % på den konkrete kontrakt, der 
forhandles om (Malawi). Mht. budget størrelse så angiver 
NORAD at man forsøger at undgå små projektbeløb 
(Malawi-projektet forventes at lande på 5,2 millioner kroner). 

 
Ansøgningsfrister  
 

Der er en årlig runde som administreres centralt i Oslo for 
præsentation af ansøgninger. Deadline i 2009 var 1. 
december. Kommende deadlines skal monitoreres via denne 
hjemmeside. Dertil kommer at man kan forhandle sig til 
kontrakter lokalt, hvis der er interesse sammenfald med 
norske prioriteter. Men det vil bero på personlig kontakt og 
forhandling.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Afhænger af forhandling med de enkelte ambassader. Fra 
FKNs kendte eksempel i Malawi har det taget nogle måneder.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

Der er ikke noget krav om egenfinansiering, men NORAD 
(Malawi) har set positivt på en indlagt egenfinansiering på 10 
% og har desuden bedt om at HR-omkostninger ikke skulle 
være for høje. Der skal personalemæssige ressourcer til 
relationsopbygning og udarbejdelse/samt revision af 
ansøgning.  
 

Vurdering af succesrate  
 

På lokalt niveau, såfremt man koordinerer tæt med de norske 
ambassader og såfremt man passer ind i den respektive 
landestrategiver (ofte klima, energi og gender) vurderes det at 
DMR-Us medlemsorganisationer (og partnere) har 
udmærkede muligheder for at opnå funding fra de enkelte 
norske ambassader.  
 

GFUs kommentarer  
 

Det er vigtigt at oparbejde et stærkt brand indenfor et givent 
område og derigennem overbevise NORAD man bør støtte 
netop en specifik DMR-U medlemsorganisationer indenfor et 
bestemt område (fx sundhed).  
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2.6 Verdensbanken og Development Market Place 
Verdensbanken er en af verdens største multilaterale donorer og det er naturligt at medtage et afsnit 
om de muligheder, der eksisterer for at opnå finansiering herfra til civilsamfundet. Verdensbanken 
er som bekendt først og fremmest en institution, der bevilliger lån til regeringer i tråd med 
grundtanken bag ”Bretton Woods Institutionerne”.  
 
Verdensbanken er repræsenteret i en lang række lande. Der ligger udviklingsstrategier for hvert 
enkelt af landene om implementering af udviklingsindsatser dels for de penge landene hver især 
låner af Verdensbanken og for de såkaldte gældslettelsesinitiativer (HIPC-initiativet)13 hvor hvert 
enkelt land udvikler Poverty Reduction Strategy Papers mod at få gældslettelse. Disse strategier er 
udarbejdet i samarbejde med de lokaler regeringer og vil derfor i sagens natur have et skarpt 
landespecifikt fokus. Se de forskellige landes PRSP her. Helt overordnet arbejder Verdensbanken 
efter 6 strategiske prioritetsområder.   
 
Verdensbanken er således primært en donor, der orienterer sig mod udviklingslandenes regeringer 
og ikke civilsamfundet, eftersom det er staterne, der optager lån i Verdensbanken og udvikler de 
forskellige udviklingsstrategier. Til trods for det har Verdensbanken oprettet forskellige tiltag, hvor 
der er muligheder for civilsamfundsorganisationer og vedkender sig at civilsamfundet spiller en 
vigtig rolle i internationalt udviklingsarbejde14.   
 
Der eksisterer muligheder for at opnå finansiering lokalt hos Verdensbankens repræsentationer 
rundt om i verden, samt at Verdensbanken til tider bidrager til forskellige trust funds (de giver fx 
penge til UNDPs small grants programme, men danner også selv specifikke fonde), hvorigennem 
man så kan søge finansiering til specifikke projekter indenfor en given sektor. Som generelt svar på 
civilsamfundets henvendelser omkring finansiering fra Verdensbanken har man etableret 
Development Market Place, som er gennemgået nedenfor.  
 
Website/kontaktoplysninger  Officiel hjemmeside. Har hovedsæde sammen med 

Verdensbanken i Washington DC.  
 

Typer af projekter eller aktiviteter  
 

2009 ansøgningsrunden har haft et skarpt fokus på 
klimaforandringer og problematikker relateret hertil fx har 
der været et specifikt fokus på oprindelige folk og hvorledes 
de berøres af klimaforandringer.  
 

                                                
13 HIPC (Highly Indepted Poor Countries) er et initiative som Verdensbanken og andre donorer har indført for fattige lande, hvor 
disse kan modtage gældslettelse for de lån de har stiftet hos Verdensbanken mod at de udvikler såkaldte Poverty Reduction Strategy 
Papers (PRSP), der udgør landenes planer for fattigdomsbekæmpelse. Det er en forudsætning at et land udvikler en strategi for 
fattigdomsbekæmpelse, hvis de vil have gældslettelse.  
14 “While the World Bank’s principal activity is to provide loans to governments, it has established numerous funding mechanisms 
over the past two decades to provide grants to CSOs.  Grants are being provided either indirectly via government-run grant funds 
with Bank financing or directly by World Bank-managed funding mechanisms.  An estimated 10% of the Bank’s annual funding 
portfolio, or $2 billion US dollars, is channelled to government-operated Community-Driven Development projects or social funds, 
which provide grants to CSOs to rebuild war-torn communities, provide social services, and strengthen community organizations.  
There are also several grant mechanisms managed by the World Bank – often in partnership with other donor agencies - which 
provide grants directly to CSOs in a variety of areas such as environment, micro-credit, civic engagement, and innovative 
approaches.  For more information on these grant funds visit the  funding section of the World Bank's CSOs website” 
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Betingelser og ansøgningskriterier  
 

Her en liste over tidligere finansierede projekter under DM.  
 
Her detaljer om 2009 WD-ansøgningsrunden. Projekterne 
bliver evalueret ud fra følgende evalueringskriterier. 
 
Her detaljer om ansøgningsprocedurer og formater mv.  

 
Administrationsbidrag og typisk 
budget størrelse 
 

Den typiske budgetstørrelse afhænger af om det er globalt 
(via Washington DC) eller lokalt (via Verdensbankens 
regionalkontorer). Hvis man søger centralt via Washington 
kan man søge op til 200.000 dollars, mens loftet på regionalt 
niveau er 10.000-50.000 dollars. I begge tilfælde er det 
nødvendigt at man opererer indenfor Verdensbankens 
prioriteter.   
  

Ansøgningsfrister  
 

I 2009 var ansøgningsfristen i november, og det anbefales at 
man monitorerer hjemmesiden i de første måneder af 2010 
for information om 2010 ansøgningsrunden.  
 

Godkendelsesprocedurer/typisk 
sagsbehandlingstid 
 

Erfaringen siger ca. 2 måneder, men den præcise proces vil 
være offentliggjort sammen med ansøgningsformater mv. når 
den kommende runde (for 2010) bliver offentliggjort.  
 

Behov for egne ressourcer 
(personale og finansielle) ifm. med 
udarbejdelse af ansøgninger 
 

N/A 

Vurdering af succesrate  
 

Konkurrencen omkring Development Market Place er hård 
og udvælgelsen af projekter foregår ved helt faste procedurer. 
GFU vurderer således at det vil være nødvendigt at ramme 
DM prioriteter  
 

GFUs kommentarer  
 

N/A 
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3 Konklusion og anbefalinger 
Kortlægningen her er foretaget på baggrund af dels den samlede erfaringsmasse i GFU og dels som 
et desk research foretaget i løbet af oktober og november 2009. Strukturen for kortlægningen har 
været som aftalt pr. terms of reference og på opstartsmøde d. 22. oktober 2009 (hhv. bilag 1 og 2).  
 
Det betyder, at hver donor er gennemgået og analyseret bl.a. på ansøgningsfrister og procedurer, 
typer af aktiviteter der støttes, typiske sagsbehandlingstider og generelle vurderinger af succesrater 
(jf. terms of reference).  
 
Fokus for konklusionen og de relaterede anbefalinger vil være på de fælles træk, der har gjort sig 
gældende, og på hvordan de forskellige forhold vil påvirke de af DMR-Us medlemsorganisationer, 
som ønsker at søge støtte via alternative donorer og fonde, og det videre arbejde med alternative 
finansieringsmuligheder i DMR-U.  
 
For det første er det generelt, at medlemsorganisationerne i samarbejde med de lokale partnere 
skal fokusere en hel del mere på lokal fundraising. Lokalt forstås som i hvert enkelt af de lande, 
hvor medlemsorganisationerne er repræsenteret sammen med partnerne.  
 
Dette er ligeledes den konklusion Folkekirkens Nødhjælp har nået, og som ligger til grund for den 
decentralisering GFU som afdeling har været igennem over de senere år. Sandsynligheden for 
succes med en ansøgning sendt til Bruxelles (EU), New York (FN) eller de fleste af de bilaterale 
donorer vurderes til at være lille set i forhold til, hvad der vil kunne opnås via de lokale ambassader.   
 
Medlemsorganisationerne har qua deres lange historier i de forskellige lande et så godt kendskab til 
de forskellige landespecifikke kontekster, at sandsynligheden her vurderes bedre, hvis der satses 
lokalt på kontakt til FN systemet, Verdensbanken, EuropeAid og de bilaterale donorer.  
 
For det andet har flere af medlemsorganisationerne udtrykt ønsker om at søge penge fra EU (ECHO 
og EuropeAid). Her gælder det at der skal foretages en slags ”to-skridts-analyse” (beskrevet i 
afsnit 2.1 af rapporten) hvor man først skal finde sig selv i EuropeAid-systemet og derefter 
investerer i at blive bekendt med selve ansøgningsprocesserne (at gøre sig bekendt med de 
ansøgningsprocedurer, som EuropeAid opererer med). Først når hver enkelt DMR-U 
medlemsorganisation har været igennem disse to skridt, giver det mening at arbejde på konkrete 
ansøgninger.  
 
For det tredje gælder det i forhold til FN-systemet, at DRM-Us medlemsorgansiationer skal tage 
kontakt til de enkelte FN landekontorer og derigennem opstarte en dialog og placere sig selv i en 
FN-kontekst i et givent land for derved på sigt at kunne agere som implementerende partner i de 
programmer FN har i de forskellige lande. Det være sig UNICEF, UNDP eller en af de andre FN-
organisationer.  
 
For det fjerde gælder det i forhold til de større internationale fonde, at det er nødvendigt med 
”gode kontakter” og den ”tætte dialog” med fondene for at opnå finansiering. De er typisk 
ledet af bestyrelser og kan godt lide at være tæt på beslutningerne samt at de projekter der 
finansieres falder indenfor snævre prioriteringer, som fonden selv udstikker. For fonde (de 
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internationale såvel som de danske) er det yderligere et krav med tæt personlig kontakt og at ”man 
rammer fondens prioriteter” helt præcist.  
 
For det femte fremgik det under afsnittet med Independent Development Fund, at der eksisterer 
fonde som svarer til Kampalas IDF og at de er designet specifikt med henblik på finansiering til 
civilsamfundet. Det lægger desværre udenfor rammerne af denne kortlægning at kortlægge 
tilsvarende lokale koordineringsinitiativer i andre lande, men GFU vurderer, at det er værd for de 
enkelte medlemsorganisationer at kortlægge, lignende tiltag i de lande, hvor man hver især er til 
stede og derefter arrangerer et forum for erfaringsudveksling om disse lokale basket funds.  
 
For det sjette er det generelt GFUs erfaring med bilaterale donorer, at det er nødvendigt at 
opsøge muligheden for finansiering lokalt hos de respektive ambassader. Det kræver dialog og 
personlig kontakt med ambassaderne om strategier og prioriteter for det enkelte land. Det er således 
få bilaterale donorer, hvor GFU har fundet et ”hul igennem” på europæisk niveau. FKNs erfaring at 
de fleste ambassader har en slags portefølje af NGOer (internationale og nationale) som de støtter.  
 
For det syvende har GFU undersøgt, om det er specielle udfordringer forbundet med at være kristen 
organisation. Det GFUs generelle opfattelse at der hos de undersøgte donorer (EU, FN, bilaterale og 
internationale etc.) ikke sker nogen frasortering på baggrund af en status som FBO eller 
kristen organisation. Hovedfokus for donorer er, at man skal være i stand til at argumentere skarpt 
for projektlogikken via et skarpt projektformål, klare opnåelige resultater, velplanlagte og effektive 
aktiviteter og en klar, logisk sammenhæng). Dertil kommer at man som oftest skal være ikke-
missionerende i selve udviklingsarbejdet og at man ikke fravælger bestemte målgrupper på 
baggrund af religion.  
 
For det ottende har GFU haft fokus på sandsynligheden for at få finansiering til infrastruktur- 
og konstruktionsprojekter. I forhold til de af medlemsorganisationerne, der primært ønsker 
finansiering til infrastruktur-projekter, vil resultatet af kortlægningen her formentlig være temmelig 
nedslående. Af de analyserede donorer er der ingen, der specifikt nævner infrastruktur som en 
mulighed og hos de få, der kommenterer på infrastruktur er beskeden at man ikke finansierer 
rene infrastrukturprojekter. Anbefalingen her vil være at de medlemsorganisationer, der 
fokuserer på denne type projekter anvender afsnittet om kristne fonde som et slags springbræt for en 
videre analyse af eventuelle muligheder i den retning. Men generelt må det siges at tendensen går i 
retning ”ikke infrastruktur projekter” (på small scale niveau).  
 
På baggrund af konklusionerne ovenfor har GFU en række anbefalinger dels til DMR-U og dels til 
medlemsorganisationerne individuelt. GFU lægger desuden op til at medlemsseminaret d. 13. 
januar anvendes som startskud til diskussioner af rolle- og ansvarsfordeling DMR-U vis-a-vis 
medlemsorganisationer.  
 
Følgende emner finder GFU det relevante at tage op til diskussion: 

 GFU vurderer at kortlægningens resultater lægger op til diskussion af den rolle som Dansk 
Missionsråd bedst kan spille i sit arbejde med at støtte medlemsorganisationernes arbejde og 
hvorledes Dansk Missionsråd bedst kan støtte sine medlemmer i relation til at søge nye typer 
af finansiering til medlemsorganisationernes arbejde. Dette skal ses i lyset af de otte 
anbefalinger ovenfor, hvor det står tydeligt frem, at lokal fundraising udgør et vigtigt 
indsatsområde for medlemsorganisationerne. DMR-U anbefales at overveje, hvorledes man 
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kan støtte medlemmerne i arbejdet med kortlægning lokalt i de enkelte lande, og hvordan 
partnere kan inddrages i dette arbejde.  

 Dertil kommer at DMR-U vil få en oplagt rolle i arbejdet med kvalitetssikring og udvikling 
af EU-ansøgninger. Dette kan eventuelt ske via en udvidet brug af medlemskabet af den 
danske EU NGO Platform.  

 Man kan ligeledes forestille sig at DMR-U kan spille en mere donor-monitorerende rolle i 
forhold til de donorer og fonde, som er relevante for medlemsorganisationerne og at DMR-
U fortsat skal støtte projektdesign, workshops, LogFrame design etc.   

 I relation til arbejdet med at søge penge hos større organisationer og fonde (herunder kristne 
organisationer), er det GFUs anbefaling, at hver enkelt organisation påbegynder en analyse 
af de forskellige muligheder og holder sig for øje, at det er nødvendigt at ramme 
organisationens prioriteter ret præcist.  

 DMR-U kunne overveje mulighederne for at arbejde videre med muligheden for at skabe et 
forum for erfaringsudveksling for medlemsorganisationernes fundraisingarbejde. På 
opstartsmødet var der et udtrykt ønske om, at en del af medlemsseminaret blev dedikeret til 
at arbejde med erfaringsudveksling. Det er oplagt at tage afsæt i diskussionerne fra d. 13. 
januar for at skabe et mere permanent forum for erfaringsudveksling blandt medlemmerne.  

 
Slutteligt viser al erfaring, at det er forbundet med organisatoriske udfordringer at opstarte 
samarbejde med nye donorer. Dette vil såvel DMR-U som medlemsorganisationerne opleve 
efterhånden som arbejdet optages. Nye cyklusser for ansøgninger, nye formater for rapportering, 
nye prioriteter og krav til administration mv. er lig med nye udfordringer. Men samtidig er det også 
lig med en masse nye muligheder, som bringer enhver organisation videre i sin udvikling.  
 
Det er GFUs forhåbning at Folkekirkens Nødhjælp med denne rapport og seminaret har inspireret til 
at sende DMR-U og medlemsorganisationerne ind i en verden af nye muligheder, der kun vokser 
efterhånden som man begynder at arbejde med det. GFU står naturligvis til rådighed for 
uddybninger af rapporten. 
 
 
God arbejdslyst!  
 

 
 
 
 

Tina Breum, 16. december 2009 
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4 Program for medlemsseminar d. 13. januar 2010 
 
Seminaret afholdes d. 13. januar 2009 fra kl. 10.00-16.00 hos Dansk Missionsråd. 
10.00-10.15 
 

Velkomst og præsentation af baggrunden for rapporten v/ Uffe Torm 
 

10.15-11.30 
 

Præsentation af rapportens resultater v/ GFU, Tina Breum. 
 
Der opfordres til at spørge med udgangspunkt i de enkelte afsnit i rapporten og besøg 
på de hjemmesider, der ligger til grund for den. Dette vil kvalificere præsentationen, 
diskussionen og eventuelle afklarende spørgsmål under denne session. 
 

11.30-12.15 
 

Præsentation af danske NGO’ers erfaringer med EU-finansiering v/EU NGO 
Platformen, Laust Gregersen  
 
Et af formålene med EU NGO Platformen er at fremme danske NGO’ers adgang til 
EU finansiering af udviklingsprojekter. På seminaret vil Laust Gregersen præsentere 
danske NGO’ers erfaringer med EU-finansiering, og platformens service og 
rådgivning overfor medlemmerne.  
 

12.15-13.00 
 

Frokost i DMR-Us kantine. 
 

13.00-14.30 
 

Workshop: Erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationer v/GFU, Tina 
Breum 
 
Hver medlemsorganisation bedes overveje, hvilke fundraising initiativer de hver især 
har taget, og hvordan erfaringerne hermed har været. Disse overvejelser vil lægge til 
grund for diskussioner i mindre grupper samt en overordnet diskussion om den 
samlede erfaringsmasse blandt DMR-U’s medlemsorganisationer 
 

14.30-14.45 
 

Kaffepause 
 

14.45-16.00 
 

Rolle- og ansvarsafklaring mellem DMR-U og medlemsorganisationer v/GFU, Tina 
Breum  
 
Det forventes at DMR-U i lyset af kortlægningen vil skulle spille en anderledes rolle 
overfor medlemsorganisationerne end hidtil. Det forventes at medlemsorganisationer 
skal omlægge fundraising indsatsen for at opnå finansiering fra donorer, der er omtalt 
i rapporten (fx skal der mere fokus på lokal fundraising og en mere aktiv rolle til 
partnere i Syd). Det vil være en forudsætning for fortsat frugtbart samarbejde 
omkring nye fundraising aktiviteter, at der lægges klare aftaler herom. 
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 5 Bilag 

Bilag 1. Terms of Reference 
 
1. Baggrund  
DMR-Us medlemsorganisationer har hidtil primært modtaget støttet fra Danida. DMR-U og 
medlemsorganisationerne ønsker at gennemføre en kortlægning af alternative økonomiske 
støttemuligheder. Dette er vedtaget på DMR-Us Generalforsamling.  
 
Kortlægningen skal især fokusere på mulighederne for økonomisk støtte til udviklingsprojekter fra 
EU (EuropeAid og ECHO), FN-systemet (UNAIDS, UNESCO, WHO, UNDP, WFP og FAO), 
større fonde som (fx Gates Foundation, Ford Foundation, Soros og World Diabetes Foundation) 
samt relevante bilaterale donorer15.  

 
Herigennem ønsker medlemsorganisationerne at opbygge og udvide deres projektportefølje, at 
styrke deres faglige og administrative kapacitet, samt at diversificere det institutionelle 
finansieringsgrundlag og derved undgå afhængighed af Danida.  
 
DMR-U ønsker at styrke sin position til at rådgive sine medlemsorganisationer om internationale 
finansieringsmuligheder.  

 
2. Formål 
Opgavens overordnede formål er at undersøge og kortlægge DMR-Us medlemsorganisationers 
alternative muligheder for økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter der udføres i samarbejde med 
partnere i udviklingslandene. 
 
Kortlægningen skal gøre det muligt for DMR-Us medlemsorganisationer at beslutte hvilke af de 
undersøgte finansieringsmuligheder, der matcher deres strategier for de respektive indsatser og 
hvilke medlemsorganisationerne derfor ønsker at investere i ansøgninger til.   
 
Kortlægningen skal så vidt muligt tilpasses medlemsorganisationernes partnerskaber og 
arbejdsgrundlag, samt medlemsorganisationernes prioriteter med hensyn til indsatsområder, 
strategisk udvikling og tidligere erfaringer med projektansøgninger. Desuden har kortlægningen 
som formål at tilvejebringe og systematisere tilstrækkelig teknisk information til, at 
medlemsorganisationerne kan gå i gang med ansøgningerne. 
 
Det falder udenfor analysens omfang at støtte konkrete projektansøgninger. 

 
3. Emner for undersøgelsen og metode 
Helt overordnet vil Folkekirkens Nødhjælps Global Funding Unit (GFU) gennemføre analysen som 
en integreret del af afdelingens sædvanlige funktion i Folkekirkens Nødhjælps institutionelle 
fundraising-arbejde, hvori der indgår research og kortlægning af støttemuligheder på tværs af 
Folkekirkens Nødhjælps programmer rundt om i verden. Dette vil åbne mulighederne for et 
                                                
15 GFU vil desuden i det omfang det er muligt analysere på danske virksomhedsfonde. Forløbet (interview guide mv.) for 
afdækningen heraf vil blive aftalt med DMR-U i oktober efter opstartsmødet.  
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længerevarende strategisk samarbejde mellem GFU og DMR-U i kraft af den direkte interaktion og 
gensidige forståelse, der vil opstå mellem DMR-U og GFU.  
 
Konkret udpeges en hovedansvarlig tovholder på opgaven (Tina Breum), som i samarbejde med de 
andre ansatte i GFU gennemfører analysen. Det vil således være et samlet GFU, der bidrager til 
opgavens løsning.  Dette vil betyde at DMR-U får gavn af de forskellige kompetenceprofiler, blandt 
de ansatte i GFU, som vil spille ind med forskellige bud på DMR-Us medlemsorganisationers 
muligheder for alternativ finansiering. Tina Breum vil levere omkring 80 % af de timer, der skal 
lægges i analysen og de resterende 20 % fordeles på tværs af GFU.  
 
Kortlægningen vil primært have form af et desk studie af alternative økonomiske støttemuligheder. 
GFU vil indsamle og bearbejde information fra relevante kilder (hjemmesider, træningsmaterialer, 
research institutioner, strategi-dokumenter mv.) og derved skabe overblik over donorer og fonde, 
samt beskrive om de forskellige ansøgningsprocesser.  
 
For hver enkelt undersøgt donor vil GFU bl.a. analysere emner som:  

• Typer af projekter eller aktiviteter, der vil kunne finansieres (helt eller delvist). Særligt typer 
af aktiviteter i projekter (eksempelvis i infrastruktur), der typisk ikke kan finansieres af 
Danida;  

• Betingelser og ansøgningskriterier (herunder krav om eget bidrag); 
• Mulighederne for at opnå administrationsbidrag;  
• Ansøgningsfrister;  
• Godkendelsesprocedurer og typisk sagsbehandlingstid; 
• Behov for egne ressourcer (personale og finansielle) ifm. med udarbejdelse af ansøgninger;  
• I det omfang det er muligt en vurdering af succesrate/chancer for godkendelse af 

ansøgninger; 
• GFUs kommentarer og egne erfaringer med og generelle indtryk af med de enkelte donorer. 
• I det omfang det er muligt, beskrive andre danske NGO’ers erfaringer med de relevante 

donorer. Metode herfor fastlægges i samråd med DMR-U i oktober efter opstartsmødet.    
    

Metodisk foreslår GFU følgende arbejdsform (i parentes opgavens vægt i det samlede tidsforbrug til 
analysen): 

1. Review af DMR-Us medlemsorganisationers prioriteter og landeprogrammer. Dette vil ske 
via et opstartsmøde (3-4 timer) med deltagelse af DMR-U og interesserede 
medlemsorganisationer, hjemmesidestudier og læsning af relevante strategipapirer (ca. 10 
%)16.  

2. Desk studie (inkl. direkte kontakt til mulige donorer og fonde, for at verificere og indhente 
yderligere oplysninger) af EU, USAID, FN, større internationale fonde og bilaterale 
donorer sammenholdt med DMR-Us medlemsorganisationers prioriteter etc. (ca. 60 %); 

3. Rapportskrivning. Rapportens disposition og afsnit om de enkelte donorer vil blive 
udarbejdet efter aftale med DMR-U. Dette vil inkludere fremlæggelse for og diskussion med 
DMR-U på et midtvejs-/statusmøde inden rapporten skrives (ca. 20 %); 

                                                
16 Det forventes at DMR-U er i stand til at tilvejebringe størstedelen af den nødvendige information vdr. medlemsorganisationernes 
prioriteter og landeprogrammer.  
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4. 1-dags seminar i København med deltagelse af DMR-Us medlemsorganisationerne inkl. 
forberedelsestid. Endeligt program for seminaret fastlægges ifm. den endelige rapport-
skrivning og i samarbejde med DMR-U (ca. 10 %).  

 
I forbindelse med det indledende opstartsmøde (oktober 2009) og det afsluttende 1-dags-seminar 
(der forventes afholdt senest 1. marts 2010), er det aftalt DMR-U har ansvaret for det praktiske 
omkring afholdelse (lokaleleje, forplejning mv.) og dækker eventuelle udgifter i forbindelse 
hermed. GFU leverer alt fagligt indhold (præsentationer, faciliterer gruppearbejde mv.). 
 
4. Resultat 
Resultatet af kortlægningen vil sætte DMR-U i stand til at rådgive sine medlemsorganisationer 
omkring alternative finansieringsmuligheder. DMR-U – og derigennem medlemsorganisationerne - 
vil på baggrund af kortlægningens resultater kunne træffe strategiske valg omkring satsninger på 
interaktion med større internationale donorer. 
 
Konkret vil GFU udvikle en rapport, som beskriver de enkelte donorers og fondes 
ansøgningskriterier, ansøgningsprocesser, retningslinjer, tidsfrister etc. Rapporten vil indeholde 
henvisninger til hjemmesider og kontaktpersoner, som kan tilvejebringe yderligere information. 
Rapporten vil indeholde klare beskrivelser og kommentarer til de enkelte donorer og fonde, som det 
vurderes muligt for DMR-Us medlemsorganisationer at opnå finansiering fra.  
 
Rapporten skrives på dansk og forventes at have et omfang på ca. 30 sider + relevante annekser. 
Rapporten vil blive offentliggjort elektronisk på DMR-Us hjemmeside. Det forventes at rapporten 
indledes med en klar og overskuelig oversigt, der gør det muligt at bruge rapporten om et 
opslagsværk for de medlemsorganisationer, der måtte have specifik interesse i en given donor.  
 
Rapporten vil have fokus på de fonde og donorer, hvor det anses for muligt for DMR-U’s 
medlemsorganisationer at søge og opnå støtte til deres udviklingsprojekter. 

     
Desuden vil det planlagte en-dags seminar, hvor GFU præsenterer rapporten og dens resultater og 
kort introducerer de centrale donorer, der er behandlet i undersøgelsen (EuropeAid, ECHO, FN 
etc.), give mulighed for at kickstarte ansøgningsprocesser og for at diskutere muligheder for et evt. 
videre strategisk samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og GFU. Dette såvel for DMR-U som for 
de enkelte medlemsorganisationer af DMR-U.   
 
Folkekirkens Nødhjælp leverer rapporten (inkl. annekser) til DMR-U i 40 kopier samt en 
elektronisk version.  
 
5. GFUs forudsætninger for at løse opgaven 
GFU bidrager til Folkekirkens Nødhjælps årlige omsætning med midler fra en række internationale 
donorer og har gennem research, projektdesign- og skrivning samt implementering af projekter 
opnået et dybdegående kendskab til de økonomiske støttemuligheder, som DMR-U ønsker at 
undersøge.  
 
Dette betyder at samtlige ansatte i GFU besidder personligt indhentede erfaringer med at indsende 
ansøgninger til internationale, institutionelle donorer og fonde, samt med at støtte implementeringen 
af EU-finansierede udviklingsprojekter.   
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Når Tina Breum udpeges som tovholder og overordnet ansvarlig på opgaven skyldes det at hun 
allerede nu arbejder som Nordic Global Funding Officer – eller ekstern konsulent – for Den 
Svenske Kirke og LWF, hvor GFU ligeledes bidrager med at analysere alternative midler med 
særligt fokus på institutionelle donorer og større internationale fonde.  
 
GFU mener desuden, at det værdifællesskab, der åbenlyst eksisterer mellem Folkekirkens Nødhjælp 
og DMR-U vil bidrage til en fælles forståelse af opgavens omfang og et endeligt produkt, der vil 
være brugbart for DMR-U og DMR-Us medlemsorganisationer og vil kunne skabe muligheder for 
et videre strategisk samarbejde mellem GFU og DMR-U. 
 
Tina Breum sidder under kortlægningen fysisk i GFU på sin sædvanlige arbejdsplads og vil 
derigennem kunne interagere løbende med kollegerne i GFU. Møder mellem GFU og DRM-U 
afholdes i DMR-Us lokaler.  
 
6. Omfang, tidsplan og pris 
DMR-U har vurderet at opgaven skal kunne løses på fire uger svarende til 37 x 4 = 148 timers 
arbejde. Af de 148 timer forventes Tina Breum at levere de ca. 120 (svarende til 80 %), mens resten 
af timerne fordeles mellem andre ansatte i afdelingen.  
 
Prisen på den samlede analyse er i alt XX kr. (inklusiv moms)  
 
Tidsplan for opgaven 
Opgave Tidsplan Tidsforbrug 
Review af DMR-Us medlemsorganisationer prioriter og 
landeprogrammer, samt opstartsmøde med interesserede af 
DMR-Us medlemsorganisationer.  

Opstart 1. oktober 
2009 

Ca. 10 % 

Desk studie (inkl. direkte kontakt til mulige donorer og fonde, 
for at verificere og indhente yderligere oplysninger) af EU, 
USAID, FN, større internationale fonde og bilaterale donorer 
sammenholdt med DMR-Us medlemsorganisationers 
prioriteter etc. 

Oktober/november Ca. 60 %  

Rapportskrivning inkl. midtvejsmøde med DMR-U. Rapporten 
forventes færdig i december 2009. 

Ultimo november Ca. 20 %  

1-dags seminar i København med medlemsorganisationer 
inkl. forberedelsestid.  
Fastlæggelse af dato for seminar sker på opstartsmødet, der 
afholdes i oktober måned.  

Seneste 1. marts 
2010.  

Ca. 10 %  
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Bilag 2: Notat fra opstartsmøde 22.10.2009 vedr. alternativ fundraising for DMR-
U’s medlemsorganisationer på Diakonissestiftelsen 
 
Deltagerliste  
Bent Olsen Luthersk Mission 
Anna-Kathrine Thunbo 
Larsen 

Dansk Ethiopiermission 

Caroline Winther Danmission 
Carsten Bruhn Lauritsen  Mission Afrika 
Åse Roswall Det Danske Missionsforbunds International Mission  
Claus Mester Christensen  Skandinavisk Børnemission 
Samuel Eriksen  Dansk Europamission  
Aimée Kjær  Baptistkirken i Danmark 
Arne Kristensen  Leve Børnene 
Ulrik Jacobsen  DMR-U 
Uffe Torm  DMR-U 
Bjarne Olsen  DMR-U 
Michael Myrdal  DMR-U 
Tina Breum  FKN  

 
Uffe Torm (UT) bød velkommen og opsummerede kort baggrunden for og formålet med den 
igangsatte kortlægning af alternative støttemuligheder (dvs. andre end Danida) og samarbejdet 
mellem DMR-U og Folkekirkens Nødhjælp herom. UT påpegede, at DMR-U i de sidste 10 år har 
haft en stigende omsætning fra ca. 8 mio. kr. til nu ca. 40 mio. kr. pr. år og en gennemsnitligt 
godkendelses- rate på 85-90% af indsendte ansøgninger til Danida, som skal sammenholdes med en 
gennemsnitlig godkendelsesrate for enkeltprojektansøgninger til Danida på ca. 50%. 
 
Meget tyder imidlertid på, at DMR-U er ved at ramme ”et loft” i Danida, hvor det hverken er muligt 
at få flere midler til Miniprogrammet eller støtte til flere større enkeltprojekter, som indsendes af 
eller i samarbejde med medlems- organisationerne. Dette skyldes bl.a. den nuværende regerings 
nedskæringer i den danske udviklingsbistand, og at der som følge heraf ikke i de senere år er afsat 
flere midler i støtte til NGO-projekter, snarere tværtimod, og at der heller ikke umiddelbart er udsigt 
hertil. Dertil kommer, at finansieringen af de mange nye Programaftaler med mellemstore NGO’er 
vil beslaglægge store midler i de kommende år. 
 
Det har derfor i DMR-U’s bestyrelse været drøftet, om der kunne være andre finansieringskilder for 
medlemsorganisationerne end Danida. Især er der blevet henvist til midler fra EU-systemet. På den 
baggrund blev det foreslået og godkendt på DMR-U’s generalforsamling i maj 2009 at gennemføre 
en kortlægning af evt. eksterne finansieringsmuligheder med hjælp fra en ekstern konsulent. 
Formålet hermed vil være at få et realistisk billede af, hvilke muligheder, der reelt er, hvilke 
forudsætninger, der skal opfyldes, hvilke investeringerne heri, der er nødvendige (tidsmæssige og 
økonomiske) samt hvilke chancer, der er for at få ansøgninger godkendt i de forskellige 
sammenhænge. 
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Opgaven hermed blev udbudt i åben licitation, som medførte tre tilbud, bl.a. fra Global Funding 
Unit (GFU) i Folkekirkens Nødhjælp, som især – men ikke udelukkende - har erfaringer med EU-
finansiering, og som i 2009 forventer, at skaffe op mod DKK 100 mio. kr. fra internationale 
organisationer og fonde i støtte til Nødhjælpens arbejde. 
 
Efterfølgende præsenterede deltagerne kort sig selv, de organisationer, de repræsenterede, og disses 
vigtigste indsats- og arbejdsområder både geografisk og sektormæssigt. 
 
Ordet blev herefter givet til Tina Breum (TB) fra Folkekirkens Nødhjælps Global Funding Unit 
(GFU). TB opridsede kort Folkekirkens Nødhjælps erfaringer med alternativ fundraising og de 
deraf følgende komparative fordele for at kunne varetage kortlægningen. Det er TB’s opgave at 
undersøge alternative fundraisings-muligheder, der kan være af særlig interesse for DMR-U’s 
medlems- organisationer og udarbejde en rapport herom, som i januar 2010 skal fremlægges for 
DMR-U’s medlemsorganisationer som afslutning på kortlægningen.  
 
Flere af de tilstedeværende medlemsorganisationer udtrykte ønske om, at fremlæggelsen efterfølges 
af et diskussionsforum mellem DMR-U’s medlems- organisationer med mulighed for 
erfaringsudveksling mellem deltagerne om fundraising til udviklingsformål. Fra flere organisationer 
blev der givet udtryk for et ønske om, at DMR-U dels kapacitetsopbygger 
medlemsorganisationerne, dels opbygger DMR-U sekretariatets egen kapacitet, så man samlet set 
står stærkest muligt, når der søges midler fra alternative donorer.  
 
Imidlertid ønskede et flertal af de deltagende organisationer, at undersøgelsen nedprioriterer en 
kortlægning af private danske fonde og virksomheder (Corporate Social Responsibility fundraising, 
CRS), idet mange medlems- organisationer selv arbejder hermed – dog med blandende erfaringer, 
da private virksomheder ofte ikke vil forbindes for tæt med dels et religiøst, dels et politisk 
engagement.  
 
UT påpegede i forbindelse hermed, at der eksisterer en stiltiende forståelse mellem DMR-U og 
medlemsorganisationerne om, at DMR-U ikke driver privat fundrejsning i Danmark i potentiel 
konkurrence med medlemsorganisationerne. Men det kunne måske være interessant at vurdere, om 
der er private fonde i Danmark, som DMR-U måske kunne få adgang til som en paraplyorganisation 
frem for de enkelte medlemsorganisationer. UT opfordrede desuden medlemsorganisationerne til at 
dele kendskab til og erfaringer med danske, private fonde, som er åbne overfor at støtte kirkelige 
organisationers udviklingsarbejde. Derimod  blev det ikke fundet relevant at kontakte andre danske 
NGO for at høre om deres erfaringer med alternativ fundraising. 
 
Der blev imidlertid udtrykt ønske om, at rapporten inkluderer de fundraisings- muligheder, der 
måtte være der er i internationale kristne fonde, herunder især fonde i Tyskland og USA og andre 
lande i den engelsktalende del af verden. Det var dog et generelt indtryk, at private fonde i andre 
lande primært støtter ansøgninger fra organisationer i disse lande. 
 
Under en runde med udveksling af behov og erfaringer fra medlems- organisationerne kom det 
frem, at flere organisationer ønsker at få flere midler med henblik på at få støtte til projekter for 
børn og unge (herunder vocatinal training), kapacitetsopbygning af syd-partnerens administration, 
netværk i syd, støtte til investeringer og service delivery, fødevaresikkerhed samt sundhed. 
Medlemsorganisationerne ønskede desuden at få undersøgt mulighederne for støtte til lande, 
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aktiviteter og indsatser, som ikke umiddelbart kan støttes af Danida. Medlems- organisationerne 
ønskede endvidere at få undersøgt donorer, som kan yde støtte til mindre projekter og aktiviteter, 
men hvor der kræves en mindre omfattende arbejdsindsats i forbindelse med udarbejdelse af 
ansøgninger etc. og større muligheder for godkendelse. 
 
UT udtrykte, at man fra DMR-U’s side gerne ser at, kortlægningen evt. undersøger muligheder for 
alternativ fundraising til nødhjælpsaktiviteter og ikke kun af langsigtet udviklingsbistand, selv om 
nødhjælpsarbejde ikke er en hovedprioritet hverken for DMR-U eller flertallet af 
medlemsorganisationerne Dette skal ses i lyset af, at Danida har givet udtryk for, at DMR-U ikke på 
kort sigt kan forvente en stigning i nødhjælpsbevillingen til DMR-U’s nødhjælpspulje fra 
Udenrigsministeriet, og at der er et finansieringsgab mellem de akutte nødhjælpsindsatser og de 
langvarige udviklingsindsatser. Det blev imidlertid aftalt, at fokus for EU-delen af kortlægningen 
skal ligge på EuropeAid (udviklingsbistand) og ikke ECHO (nødhjælp). 
 
Herefter fulgte en erfaringsudveksling om forholdet mellem mission og udvikling, og af kirkernes 
komparative fordele i forhold til andre NGO’er. Det blev i forbindelse hermed fremhævet, at 
kirkerne og kirkelige organisationer ofte er til stede i områder, hvor ingen andre NGO’er arbejder, 
og hvor regerings- strukturen ofte er svagt repræsenteret, hvilket gør de lokale kirker i stand til at 
yde en hurtig indsats og rette aktiviteterne mod den svageste og mest isolerede del af befolkningen.' 
 
De tilstedeværende medlemsorganisationer fremhævede imidlertid alle samstemmende, at de fortsat 
ønsker at ”gå på to ben”, dvs. både at arbejde for evangeliets udbredelse men samtidigt i 
konsekvens af evangeliets budskab at engagere sig i diakonalt, socialt, humanitært og 
udviklingsmæssigt arbejde. 
 
Det blev i forbindelse hermed understreget, at kirkerne ofte nyder stor anerkendelse både lokalt og 
nationalt, og at Faith Based Organisationers (FBO’er) potentielle rolle i udviklingsarbejdet i 
stigende grad fremhæves og anerkendes i udviklingsdebatten både af Verdensbanken, forskellige 
FN-organisationer og af bilaterale donorer som senest af det britiske udviklings- ministerium, 
DFID, der i et nyligt White Paper har foreslået at fordoble støtten gennem FBO’er frem til 2013. 
 
Flere af medlemsorganisationerne er desuden medlemmer af internationale netværk eller har 
søsterorganisationer i andre nordiske eller europæiske lande, hvorigennem de i samarbejde med 
deres søsterorganisationer vil kunne søge om støtte fra andre statslige kilder mv. end Danida til 
projekter og aktiviteter, som de danske organisationer er involverede i, hvilket der allerede er flere, 
gode eksempler på.  
 
Præsentation af kortlægningsrapporten forventes at finde sted i første eller anden uge af januar 
2010. Samtlige medlemsorganisationer vil blive indbudt til at være til stede ved præsentationen. 
DMR-U vil snarest muligt foreslå 2-3 datoer for præsentationen i første eller anden uge af januar 
2010. 
 
Ulrik Jakobsen orienterede afslutningsvist om, at Projektrådgivningen i efteråret 2009 afholder to 
workshops med overskriften ”Andre støtteformer i u-landsarbejdet”, som kan give en introduktion 
til andre offentlige og private finansieringskilder. Datoerne er: 1) Workshop i København onsdag d. 
4. nov.  kl. 17–20 på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 2) Workshop i Århus torsdag d. 5. 
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nov. kl. 17–20 i PR-kursuslokalet, Klosterport 4A, 3.th., 8000 Århus Flere oplysninger herom kan 
findes på www.prngo.dk. 
 
UT afsluttede mødet med en tak til deltagerne for deres aktive deltagelse heri og til TB for hendes 
engagement i opgaven og villighed og evne til at lytte til medlemsorganisationernes ønsker og 
behov. 
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