
Puljens ramme 
 

1. Puljens formål 
Puljen til kapacitetsudvikling (herefter puljen) understøtter kapacitetsudvikling i danske 
civilsamfundsorganisationer (CSO’er) med humanitære eller udviklingsaktiviteter i OECD-DAC lande (Syd) og 
deres lokale partnerorganisationer (Syd-partnere). Puljens overordnede formål er at bidrage til at skabe 
innovation, læring og kapacitetsudvikling, der styrker danske CSO’er i at levere fagligt stærke og effektive 
indsatser samt at udøve fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udvikling- og humanitære 
temaer i Syd. Puljen finansieres af Udenrigsministeriet, og forvaltes af Globalt Fokus.  
 
Med puljen ønsker Udenrigsministeriet og Globalt Fokus at styrke udmøntningen af den danske 
udviklingsbistand. Derfor er rammerne for hvilke projekter der kan søges støtte til vide, i det omfang formålet 
med en ansøgning vurderes at spille ind i puljens overordnede formål: det behov projektet skal 
imødekomme, skal være relateret til ansøgende organisationers aktiviteter i Syd.  
 
Der kan søges støtte til projekter af to forskellige beløbsstørrelser:  
 

a. 100.000-400.000 DKK 
b. op til 50.000 DKK 

 
2. Krav til ansøgere og ansøgninger 

Nedenstående skema opsummerer de differentierede krav til ansøgninger og bevillingssystemet, afhængig 
af ansøgte beløbsstørrelser. Uddybning af  
 

  100.000-400.000 DKK Op til 50.000 DKK 

Krav til ansøgninger 

Ansøgergruppen Minimum 3 danske CSO’er der 
opfylder kravene til 
samarbejdsorganisationer for puljer 
og netværk og har aktiviteter i eller 
med Syd (herefter ansøgergruppen). 
Blandt disse udpeges én CSO som 
lead-organisationen der påtager sig 
det overordnede juridiske ansvar for 
administration og implementering.  
Se afsnit 2.1. for uddybning. 

Minimum 1 dansk CSO der opfylder 
kravene til 
samarbejdsorganisationer for 
puljer og netværk og har aktiviteter 
i eller med Syd (herefter ansøger). 
Derudover deltager mindst 1 
anden dansk CSO i selve 
aktiviteten. Hvis ansøgningen 
indsendes af flere CSO’er udpeges 
én af disse som lead-
organisationen der påtager sig det 
overordnede juridiske ansvar for 
administration og implementering. 
Se afsnit 2.1. for uddybning. 

Projektperiode Maksimalt 2 år Maksimalt 1 år  

 

https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
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Læringsprodukt Skal udarbejdes som en del af 
projektet og gøres bredt tilgængeligt 
og anvendeligt for resten af det 
danske CSO-miljø og relevante 
partnerorganisationer i Syd. 
Se afsnit 2.2. for uddybning. 

Skal udarbejdes som en del af 
projektet, og som min. gøres 
tilgængeligt for resten af det 
danske CSO-miljø. Se afsnit 2.2. for 
uddybning.  

 
Bevillingssystem 

Ansøgningsfrister To gange årligt (se Globalt Fokus’ 
hjemmeside). 

Løbende. Der modtages ikke 
ansøgninger i ferieperioder.  

Deadline for svar på 
ansøgning 

Senest 5 uger efter ansøgningsfristen Senest 10 arbejdsdage fra 
indgivelse af ansøgningen 

 
 
2.1. Hvad er en CSO? (krav til ansøgende organisationer) 
En civilsamfundsorganisation (CSO) er en organisationsstruktur, der hverken har forbindelse til eller er styret 
af staten, og hvor medlemmerne varetager den generelle interesse i gennem en demokratisk proces, og som 
optræder som mægler mellem offentlige myndigheder og borgere. CSO’ers aktiviteter er ikke profitsøgende, 
men tjener derimod et ikke-kommercielt formål. Eksempler på disse er:  

-  Sociale organisationer (f.eks. fagforeninger)  
- Ikke-statslige organisationer/NGO’er (f.eks. for miljø og forbrugerbeskyttelse)  
- Græsrodsbevægelser (f.eks. ungdomsbevægelser og folkebevægelser)  
- Folkelige organisationer (f.eks. frivillige foreninger)  

 
Ansøgende danske CSO’er skal ydermere opfylde Udenrigsministeriets krav til samarbejdsorganisationer for 
puljer og netværk. Disse tilsiger at de ansøgende organisationer skal:  

- være private og have juridisk hjemsted i Danmark. Forpersonen eller hovedparten af 
bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i 
Danmark,  

- have eksisteret minimum 1 år,  
- have minimum 50 bidragsydende medlemmer eller støttepersoner, medmindre der er tale om 

paraplyorganisationer, i hvilket fald kravet skal være opfyldt af minimum ét af 
paraplyorganisationens medlemmer, 

- have godkendte vedtægter, og organisationens regnskaber, inklusive årsregnskabet, skal være 
underkastet revision.  

 
Slutteligt er det et krav, at de ansøgende organisationer skal have aktiviteter i mindst ét OECD-DAC land. 
Aktiviteter i landet dækker også samarbejder med lokale partnerorganisationer i landet.  
 
2.2. Hvad er et læringsprodukt? (krav til læringsproduktet) 
Læringsproduktet er et konkret produkt – digitalt, fysisk eller begge dele – der samler den viden og læring 
projektet genererer på en måde så andre organisationer kan få gavn af den. Læringsproduktet vejer tungt i 
bedømmelsen af ansøgningerne og ansøgende organisationer skal sikre, at læringsproduktet har en karakter 
der muliggør implementering af projektets læring i andre organisationer. Rapporter som læringsprodukt 
godtages som udgangspunkt ikke. Inspiration til forskellige typer af læringsprodukter kan findes her.  

https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://globaltfokus.dk/images/Pulje/Pulje_2021/L%C3%A6ringsproduktsinspiration.pdf
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For at læringsproduktet gøres tilgængeligt for Syd-partnere er det et krav, at det oversættes til minimum ét 
fremmedsprog. Der kan afsættes midler i budgettet til oversættelse.   
I forbindelse med ansøgning af puljens midler indvilliger ansøgergruppen i at Globalt Fokus deler 
læringsproduktet via hjemmeside og andre kanaler. Undtagelser til denne regel kan forekomme i relation til 
læringsprodukter af sensitiv karakter, f.eks. læringsprodukter med relation til individuelle organisationers 
sikkerhedsprocedurer eller læringsprodukter, der på anden vis går tæt på interne forhold.  
 
For mindre projekter, på op til 50.000 DKK, skal der også udarbejdes et mindre læringsprodukt, der 
opsummerer de vigtigste læringer og outcomes fra den afholdte aktivitet. Det er ikke et krav, at 
læringsprodukter for projekter i denne størrelsesorden oversættes til et fremmedsprog.   
 
2.3. Aktører 
Med udgangspunkt i Udenrigsministeriets vision for ligeværdige partnerskaber, lægger puljen op til, at 
relevante Syd-partnere kan inddrages på lige fod med de ansøgende danske organisationer. Syd-partnere 
har således mulighed for at modtage puljemidler gennem danske partnerorganisationer til aflønning af 
deres ansatte for deltagelse i og ekspertfaglige bidrag til projektet efter lokale takster. 
 
I tillæg til de ansøgende organisationer kan yderligere danske CSO, udenlandske CSO’er med humanitære 
og udviklingsorienteret fokus, internationale afsnit af de ansøgende organisationer, offentlige institutioner, 
4. sektor-organisationer og andre, for hvilke projektet er relevant, tage del i læringsprocessen. Disse kan 
ikke modtage lønkompensation gennem puljemidler uden foregående aftale med Globalt Fokus.  

 
3. Hvad støtter puljen?  

Puljen kan generelt yde støtte til:  
- projekter der udspringer af et konkret identificeret behov i de ansøgende organisationer og deres 

Syd-partnere, 
- læringsaktiviteter der adresserer de identificerede behov, 
- udvikling af læringsprodukter, der sikrer, at projektets læring kan dokumenteres og komme andre 

organisationer til gavn. Disse læringsprodukter gøres, efter endt projektperiode, offentligt 
tilgængelige via GFs hjemmeside.  

 
3.1. For projekter i beløbsstørrelsen 100.000-400.000 DKK 
Puljen finansierer: 

- lærings- og træningsaktiviteter der kan styrke ansøgergruppens og Syd-partneres humanitære 
arbejde eller udviklingsarbejde i Syd,  

- lærings- og træningsaktiviteter der kan styrke ansøgergruppen og Syd-partneres 
fortalervirksomhed i humanitære eller udviklingssammenhænge med direkte relation til arbejdet i 
Syd,  

- erfaringsudveksling mellem ansøgergruppen, Syd-partnere og/eller andre relevante aktører, der 
har til formål at bidrage til læringen organisationerne imellem, 

- tilkøb af ekspertinput fra konsulenter, forskningsinstitutioner, 4.sektor-organisationer eller private 
virksomheder mm., der er relevant for læringsprocessen, 

- midler til at kompensere lønudgifter til medarbejdere i de ansøgende organisationer eller Syd-
partnere, der udgør nøglepersoner i projektet, 
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- midler til udarbejdelse af læringsproduktet, 
- i begrænset omfang kan deltagelse i konferencer dækkes, hvis disse udgør et væsentligt bidrag til 

opnåelse af projektets udviklingsmål. 
 
Puljen finansierer ikke: 

- projekter der kun relateres til en eller to organisationer, 
- gennemførsel af programaktiviteter i Syd,  
- gennemførsel af lobby- og fortalervirksomhed, f.eks. kampagner og informationsaktiviteter, i 

Danmark, 
- støtte til løbende koordinering af netværk, herunder fast koordinator, større investeringer og 

kontorhold, 
- deltagelse i generel projektteknisk kursusvirksomhed, der ikke er skræddersyet til gruppens 

specifikke behov. 
 
3.2. For projekter op til 50.000 DKK 
Projekter, der maksimalt beløber sig til 50.000 DKK eller derunder, følger samme regler for hvad puljen kan 
finansiere/ikke kan finansiere som projekter i beløbsstørrelser 100.000-400.000 DKK, med følgende tillæg:  
 
Puljen finansierer:  

- gennemførelse af enkeltstående workshops, aktiviteter eller andre typer events, med et afgrænset 
læringsformål. Selvom ansøgergruppen for disse bevillinger kan bestå af blot én organisation er det 
et krav at minimum én anden dansk organisation ligeledes deltager i aktiviteten. Derudover 
opfordres der til inklusion af Syd-partnere i aktiviteten såfremt dette er relevant. 


