Adgangskrav og fordelingsnøgle

2023

1. Tilskudskriterier
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-tilskud) 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
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 pkt. 3.
1.6. Konkret projekt
Organisationen kan deltage med projekter, der finder sted i et eller flere udviklingslande, der af
DAC er defineret som Least Developed Countries eller Lower Middle Income Countries med en
BNI-grænse på 4.095 $ (2020)1
For Danmarks Indsamling 2023 gælder også, at projektet kan være i et land, der optaget på
Udenrigsministeriets liste over ”fragile contexts” som nævnt i Den strategiske Partnerskabsaftale
2022-2025. 2
1.7. Tilslutte sig samarbejdet
Organisationen skal tilslutte sig nærværende ”Aftale om adgangskrav og fordelingsnøgle” samt
”Aftale vedrørende tilskud fra Danmarks Indsamlings fordelingspulje”.
Organisationer, der opfylder ovenstående betingelser kan modtage tilskud fra Danmarks
Indsamling.

2. Fordeling af tilskud
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https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODARecipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
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https://um.dk/-/media/websites/umdk/danish-site/danida/partnerskaber/civilsamfundspartnere/stoetteformer/list-offragile-contexts.ashx

Danmarks Indsamling opdeler tilskudsmodtagerne i to grupper på baggrund af kapacitet i forhold
til udviklingsarbejde og indsamlingsvirksomhed.
A. Deltagerorganisationer
B. Tilskudsorganisationer
2.1. Deltagerorganisationer
Der findes 12 deltagerorganisationer efter følgende kriterier.
Total omsætning er defineret som: De egen indsamlede midler (som defineret neden under) plus
bidrag fra Danida til anvendelse i de enkelte organisationers internationale humanitære arbejde.3
Kun bidrag, der er indtægtsført via resultatopgørelsen i de enkelte organisationers seneste
afsluttede regnskabsår kan indgå i beregningen.4
Det egenindsamlede beløb defineres som: Organisationens revisorpåtegnede rapportering af de
egen indsamlede mider til den generelle Udlodningsmiddel ansøgning til den almennyttige,
landsdækkende pulje (rubrik nr. 9) eller LOTFRI (rubrik 5 i.) fra det seneste afsluttede årsregnskab
fratrukket det beløb organisationen eventuelt har modtaget fra Danmarks Indsamling det
pågældende år.
Såfremt de behandlende myndigheder justerer disse tal i forbindelse med udbetalingen og
tildelingen af tilskuddet i det ansøgt år, justeres organisationens tal i overensstemmelse hermed.
2.1.1. Adgangskrav for udvælgelsen af Deltagerorganisationer
Alle organisationer, der opfylder de overordnede adgangskrav pkt. 1.1 – 1.7., listes efter størrelsen
af deres totale omsætning som defineret i 2.1.
Alene de 12 største organisationer ud fra denne liste er Deltagerorganisationer i årets Danmarks
Indsamling.
2.1.2. Fordelingsbeløb til Deltagerorganisationerne
Deltagerorganisationerne modtager det beløb, der er tilbage, når tilskudsorganisationerne har
modtaget deres tilskud jf. pkt. 2.2.1.
2.1.3. Fordelingsnøgle for Deltagerorganisationerne
Deltagerorganisationerne fordeler deres andel af den samlede indtægt således, at 2/3-dele af det
indsamlede bruttobeløb fordeles efter organisationens andel af den totale egenindsamlede beløb,
og den sidste 1/3-del af de indsamlede beløb fordeles ligeligt mellem de 12 deltagende
organisationer.
Heri kan ikke medregnes: Tilskud fra oplysningsbevillingen, renoveringsbevillingen, refusion af
omkostninger til udsendte medarbejderes børns skolegang m.m.
4
Eksempel: En treårig bevilling på 10 millioner kroner indtægtsføres typisk i takt med at midlerne anvendes.
Det kan f.eks. være 1 mio. kr. i år 1, 3 mio. i år 2 o.s.v. Beløbene kan medregnes i de respektive
regnskabsår for opgørelsen af Danida-midler.
3

2.1.4. Udgifter
Deltagerorganisationerne skal betale udgifterne til indsamlingen i overensstemmelse med
organisationens andel af fordelingsnøglen.
Egen indsamlede midler er defineret som: De enkelte organisationers revisorpåtegnede
rapportering af de egen indsamlede mider til den generelle Udlodningsmiddel ansøgning til den
almennyttige, landsdækkende pulje (rubrik nr. 9) fra det seneste afsluttede årsregnskab. (For de
organisationer, der søger LOTFRI er det rubrik 5 i.)
Hvert år indhentes organisationernes tal og den aktuelle fordeling udregnes på baggrund af
ovenstående.
2.2. Tilskudsorganisationer
Organisationer, der opfylder tilskudskriterierne i pkt. 1.1. – 1.7., men som ikke kvalificerer sig som
Deltagerorganisation, kan ansøge om tilskud til et konkret projekt i et land som defineret i pkt. 1.6.
2.2.1. Fordelingsbeløb for tilskudsorganisationerne
Fordelingsbeløbet opgøres ved at bruttoindsamlingsbeløbet (som opgjort på aftenen for showet)
fratrækkes 20 % til afholdelse af indsamlingens udgifter. Tilskudsorganisationerne kan samlet
modtage op til 10 % af fordelingsbeløbet.
2.2.2. Beløbsstørrelse
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.
2.2.3. Vurdering af ansøgninger og ansøgningsprocedurer
Alle øvrige informationer vedrørende ansøgninger, vurderinger af disse samt
tilskudsorganisationernes forpligtelser fremgår af ”Aftale vedrørende tilskud fra Danmarks
Indsamlings fordelingspulje”, der vedlægges som bilag 1.
En uvildig instans foretager vurderingen af de indsendte projekter og omkostningerne til denne
vurdering af afholdes af Deltagerorganisationerne.

3. 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 udenrigspolitik
5. Vi vil respektere kultur og sædvane
6. Vi vil bestræbe os på at bygge nødhjælp på lokale ressourcer
7. Der skal findes måder, hvorpå modtagerne kan inddrages i forvaltningen af nødhjælp
8. Nødhjælp skal sigte mod at nedsætte den fremtidige sårbarhed over for katastrofer og opfylde
grundlæggende behov
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 katastroferamte
som værdige mennesker, ikke som stakkels mennesker, der skal hjælpes

4. Aftalens varighed
Der er opnået enighed om kriterier for adgang til Danmarks Indsamling samt principper for
fordelingen af de indsamlede midler gældende til og med Danmarks Indsamling i 2023.

København, den ________________________ 2022

__________________
Røde Kors

__________________
Folkekirkens Nødhjælp

___________________
Læger Uden Grænser

__________________
UNICEF Danmark

___________________
Red Barnet

___________________
SOS-Børnebyerne

___________________
PlanBørnefonden

___________________
DRC, Dansk Flygtningehjælp

___________________
Mellemfolkeligt Samvirke

_____________________
Oxfam IBIS

__________________
ADRA Danmark

_____________________
CARE Danmark

