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Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2023 
 
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 (de tidligere retningslinjer), dog ydes der ikke tilskud til oplysningsaktiviteter i Danmark, 
ligesom der ikke kan søges tilskud til faseopdelte projekter. 
 
Projektfokus skal indenfor Verdensmål 1,2,3. 4. eller 6. Hovedmålgruppen skal være børn. 
Projektet skal ligeledes omhandle ”hjælp til sårbare børn” 
 
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 
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 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 

 
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-
ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf 
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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 ”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 
Udenrigsministeriets civilsamfundsstrategi. For 2023 gælder det, at det format, der er anvendt i en 
årrække stadig er det gældende format. 
 
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 2023 være afsluttet senest i regnskabsåret 2025. 
 
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. 
 

 
2 https://um.dk/-/media/websites/umdk/danish-
site/danida/partnerskaber/civilsamfundspartnere/stoetteformer/list-of-fragile-contexts.ashx 
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4. Indsendelse af ansøgning 
Den samlede ansøgning inkl. bilag skal indsendes til Danmarks Indsamling, så det er modtaget 
inden den 7. oktober 2022 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 CKU. 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 2023.  
 
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 2023 i form af en artikel og billedmateriale til publicering på 
www.danmarksindsamling.dk. Indledningsvist skal projektet beskrives i journalistisk form inden den 
1. januar 2023 og senest den 1. oktober 2023 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 2023. 
 
 
København, den ________________________ 2022 
 
 
 
__________________  __________________  
Røde Kors   Folkekirkens Nødhjælp 
 
 
___________________    __________________ 
Læger Uden Grænser  UNICEF Danmark 
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___________________  ___________________ 
Red Barnet   SOS-Børnebyerne 
 
 
___________________  ___________________ 
PlanBørnefonden  DRC Dansk Flygtningehjælp 
 
 
___________________  _____________________ 
Mellemfolkeligt Samvirke  Oxfam IBIS 
 
 
 
__________________  _____________________ 
ADRA Danmark  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 
 
 


