Danmarks Indsamling – retningslinjer for tilskudspuljen

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2020
Baggrund
Danmarks Indsamling har etableret en tilskudspulje, der udgør op til 10 % af det indsamlede beløb.
Tilskudspuljen følger i udgangspunktet retningslinjerne for tilskud til større udviklingsprojekter i
CISU, dog ydes der ikke tilskud til oplysningsaktiviteter i Danmark, ligesom der ikke kan søges
tilskud til faseopdelte projekter.
Projektfokus skal være i sammenhæng med temaet for årets Danmarks Indsamling. I 2020 er
temaet: ”Børn på flugt”
Danmarks Indsamling 2020 handler om ”børn på flugt” eller ”ingen børn må flygte”. (Selve
kommunikationslinjen er ikke på plads endnu)
Flugt er en handling – ikke en definition, så det handler ikke om at være IDPs eller flygtninge, men
om mennesker:





Der hjælpes til ikke at ville flygte,
skal hjælpes undervejs på flugten, hvis de er taget afsted,
som skal hjælpes, når de er nået frem
og skal hjælpes til at vende tilbage, hvis det er det bedste

1. Hvem kan søge om tilskud?
Alle organisationer, der opfylder nedenstående kriterier, har mulighed for at søge om tilskud:
For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende
kriterier:
1.1. Organisationsform
Organisationen skal være en selvstændig juridisk enhed (ikke en sammenslutning af selvstændige
juridiske enheder)
1.2. Anerkendt organisation
Organisationen skal være medlem af ISOBRO og dermed godkendt efter Ligningslovens § 8 A.
1.3. Almennyttig organisation
Organisationen skal i det senest afsluttede regnskabsår have modtaget Udlodningsmidler (tidligere
tips/lotto) fra enten den almennyttige, landsdækkende pulje eller LOTFRI.
1.4. Udviklingsmæssigt fokus
Organisationen skal i de seneste tre afsluttede regnskabsår i gennemsnit have ydet mindst 10 mio.
kr. i økonomisk støtte til humanitært arbejde indenfor FN’s Verdensmål mål 1.- 4. eller 6., enten til
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egne projekter eller til partnere i lande som defineret i 1.6.
1.5. Code of Conduct
Organisationen skal tilslutte sig Danmarks Indsamlings ”Code of Conduct” som beskrevet i bilag A.
1.6. Konkret projekt
Organisationen kan deltage med maksimalt ét projekt i et udviklingsland med en BNIlandeindkomstgrænse, der baseres på den landeklassifikation, der foretages af OECD's
udviklingskomité, DAC. Den nuværende grænse er US$ 3.300 per indbygger (2015). Se:
http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/stoetteform/
For Danmarks Indsamling 2020 gælder også, at projektet kan være i et land beliggende i en
region, der af DANIDA er klassificeret som ”Priority fragile regions” og som er nævnt nedenfor:
“Horn of Africa: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan.
Sahel: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria.
Syria and neighbouring countries: Iraq, Jordan, Lebanon, Turkey”1
1.7. Tilslutte sig samarbejdet
Organisationen skal tilslutte sig ”Aftale om adgangskrav og fordelingsnøgle” samt ”Aftale
vedrørende tilskud fra Danmarks Indsamlings fordelingspulje”.
Organisationer, der opfylder ovenstående betingelser kan modtage tilskud fra Danmarks
Indsamling.
Såfremt organisationen ikke opfylder kriterierne til at blive Deltagerorganisation, men opfylder
ovenstående adgangskrav, har organisationen mulighed for at ansøge om tilskud via
Tilskudspuljen.
2. Hvad kan der søges til?
Der kan søges om tilskud til et nyt udviklingsprojekt i et land, der opfylder kravene i pkt. 1.6., som
er indenfor rammerne af FN’s Verdensmål mål 1.- 4. eller 6 og som har et udviklingsmæssigt
fokus, der passer til temaet for årets indsamling.
Projektet skal derudover grundlæggende opfylde kravene til større udviklingsprojekter i
Civilsamfundspuljen i CISU og dermed Danidas Civilsamfundsstrategi. Se
http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=19180
Dog vil der ikke blive stillet krav til indsendelse af dokumentation om folkelig forankring, vedtægter,
historie m.m., da det forudsættes at organisationen har en størrelse, kapacitet og et
erfaringsgrundlag, der matcher de stillede krav.
Projektet må højst have en varighed på tre år. Således skal projekter, der modtager støtte fra
Danmarks Indsamling 2020 være afsluttet senest i regnskabsåret 2022.
Strategic partnerships between Danish civil society organisations & Ministry of Foreign Affairs of Denmark,
March 2017
1
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Der kan maksimalt anvendes 7 % i administration.
3. Hvor meget kan der ansøges om?
Der kan ansøges om tilskud på op til 1.750.00 kroner. Såfremt Danmarks Indsamlings
fordelingsbeløb til tilskudsorganisationerne er af en sådan størrelse, at tilskudsorganisationerne
samlede ansøgte beløb andrager mere end 10 % af fordelingsbeløbet, justeres tilskuddet til det
enkelte projekt forholdsmæssigt ned således, at tilskudsorganisationerne samlet set kommer ned
på 10 % af det samlede fordelingsbeløb.
Ved vurdering af tilskuddet tages alene stilling til, hvorvidt der ydes tilskud eller ej.
4. Indsendelse af ansøgning
Den samlede ansøgning inkl. bilag skal indsendes til Danmarks Indsamling, så det er modtaget
inden den 4. oktober 2019 kl. 12.00. Ansøgningen inkl. bilag skal sendes til Danmarks Indsamlings
projektleder Stig Fog på mail@stigfog.dk.
Alle dokumenter skal være modtaget senest til ansøgningsfristen. Ansøgninger, der er
ufuldstændige, vil ikke blive behandlet, men afvist administrativt.
5. Behandling af ansøgning
Ansøgningen vurderes af DMR-U. Behandlingstiden er ca. 1 måned. Det er ikke muligt at klage
over en afgørelse.
6. Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales, når tilskud til Deltagerorganisationerne udbetales, i foråret 2020.
7. Regnskab og rapportering
Tilskuddet skal fremgå af organisationens årsregnskab og organisationen skal hvert år – indtil hele
det modtagne beløb er anvendt til formålet – redegøre for anvendelsen af organisationens tilskud
gennem en specificeret note i årsregnskabet.
Organisationen forpligter sig til at rapportere om udviklingen i det projekt, der modtager midler fra
Danmarks Indsamling 2020 i form af en artikel og billedmateriale til publicering på
www.danmarksindsamling.dk. Indledningsvist skal projektet beskrives i journalistisk form inden den
1. januar 2020 og senest den 1. oktober 2020 skal organisationen lave en ny artikel med opdateret
billedmateriale om udviklingen i arbejdet.
Ligeledes er organisationen forpligtet til løbende at rapportere, hvis projekterne ikke udvikler sig
efter projektbeskrivelsen.
Hvert år, indtil projektet er afsluttet, kan organisationen blive bedt om at komme med yderligere
rapporteringer, herunder en slutrapportering inkl. et samlet revisorpåtegnet projektregnskab.
8. Retningslinjernes varighed
Retningslinjerne er gældende til og med Danmarks Indsamling 2020.
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København, den ________________________ 2019

__________________
Røde Kors

__________________
Folkekirkens Nødhjælp

___________________
Læger Uden Grænser

__________________
UNICEF Danmark

___________________
Red Barnet

___________________
SOS-Børnebyerne

___________________
PlanBørnefonden

___________________
Dansk Flygtningehjælp

___________________
Mellemfolkeligt Samvirke

_____________________
Oxfam IBIS

__________________
Dansk Folkehjælp

_____________________
CARE Danmark
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Bilag A: Danmarks Indsamlings Code of Conduct
For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal organisationen med sin underskrift
tilslutte sig følgende principper:
1. Det humanitære bud kommer i første række
2. Hjælp skal ydes uanset modtagerens race, overbevisning eller nationalitet og uden nogen som
helst kritisk forskelsbehandling. Prioriteringen af hjælp skal udelukkende ske ud fra
behovsmæssige kriterier.
3. Bistand må ikke anvendes til fremme af et særligt politisk eller religiøst standpunkt
4. Vi vil bestræbe os på ikke at blive redskaber for regeringers udenrigs- eller indenrigspolitik
5. Vi vil respektere kultur og sædvane
6. Vi vil bestræbe os på at anvende lokale ressourcer i udviklingsarbejdet
7. Vi vil arbejde ud fra kriteriet om at inddragelse af modtagerne i hele projektprocessen.
8. Støtten fra Danmarks Indsamling skal gives ud fra en rettighedsbaseret tilgang til
udviklingshjælpen
9. Vi står selv til regnskab både over for dem, vi forsøger at hjælpe, og dem, vi modtager
ressourcer fra
10. I vore informationsaktiviteter, reklame- og PR-virksomhed skal vi anerkende det enkelte
menneskes værdighed, og ikke afbilde nogen i uværdige eller ydmygende situationer

