NGO-forums beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsaktiviteter
Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 22. november 2010

NGO-forum modtog den 20. september 2010 ni ansøgninger fordelt på:
− 6 ansøgninger fra faglige netværk, der får støtte fra NGO-forum i 2010 med forventning om
’forlængelse’ i 2011 (Aidsnet, Børne & Ungdomsnetværket, Dansk Forum for Mikrofinans,
Kønsnet, MENA og Uddannelsesnetværket)
− 2 ansøgninger fra nye netværk (Værdikædenetværk og Agro-økologisk Netværk) samt
− 1 ansøgning om støtte til kapacitetsudviklingsaktiviteter (Managing Advocacy) i 2011.
NGO-forums Indstillingsudvalg gennemførte første behandling af ansøgningerne og baseret på
indstillingen fra udvalget blev ansøgningerne efterfølgende færdigbehandlet af NGO-forums
Stående Udvalg.
Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere ansøgningerne samt, på baggrund af NGOforums retningslinjer, bevillingskriterier og de fælles strategiske prioriteter, at udarbejde en
skriftlig, prioriteret indstilling til det stående udvalg. Den endelige behandling og godkendelse
fandt sted i NGO-forums Stående Udvalg den 22. november 2010.
Generel vurdering af ansøgninger om støtte til 2. bevillingsår:
De seks faglige netværk, som på nuværende tidspunkt modtager støtte fra NGO-forum, blev i
2010 givet en 1-årig bevillingsaftale med henblik på en forlængelse jævnfør netværkenes 2-3 årige
ansøgninger. Der gives i bevillingsaftalen klart udtryk for, at støtte til efterfølgende år er afhængig
af NGO-forums godkendelse i forbindelse med hvert års Finanslov.
I netværkenes indsendte arbejdsplaner og budgetter samt deres korte refleksion over forventede
resultater for det første bevillingsår fremgår det, at netværkene i store træk følger deres planer.
De indsendte arbejdsplaner for 2. bevillingsår har ikke givet anledning til yderligere forbehold eller
krav i forhold til en ny bevilling for 2011.

Finansielle overvejelser:
NGO-forum har i puljebudgettet for 2011 afsat en større fælles budgetmargin på 145.000 DKK til
at dække uforudsete lønudgifter i et eller flere netværk (inkl. NGO-forum) i forbindelse med barsel,
langvarig sygdom, uforudsete aktivitetsudgifter m.v. Netværkene vil i fremtiden have mulighed for
at søge denne budgetmargin til dækning af uforudsete udgifter, og der er derfor ikke længere
samme behov for budgetmargin for hvert enkelt netværk.
Generel vurdering af de øvrige tre ansøgninger:
Det nye Værdikædenetværk ønsker at arbejde med bæredygtighed i globale værdikæder som
drivkraft for fattigdomsbekæmpelse, idet der argumenteres for, at der er et stort potentiale for
verdens fattige producenter som leverandører i nationale, regionale og internationale værdikæder.
Dette falder under Tema 1 (Globale tendenser). Dog vurderes det, at der i ansøgningen mangler
refleksion over, hvordan de globale værdikæder udfordrer NGO’ernes fremtidige rolle samt
hvordan de er relevante i forhold til Civilsamfundsstrategien.
Ansøgningen har ligeledes fokus på metodeudvikling (Tema 3), idet der er fokus på ’best practices’
og brug af en multi-stakeholder tilgang, der skal sikre udvikling af innovative løsninger.
Agro-økologisk netværk ønsker at arbejde med perspektiver som produktudvikling, værdikæder og
fødevareforsyning i relation og samarbejde mellem Nord og Syd – dette falder ligeledes under
Tema 1. Her savnes en refleksion over sammenhængen mellem dette felt og
civilsamfundsudvikling i landdistrikterne mere bredt, herunder hvad netværket kan bidrage med.
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Netværkets aktiviteter falder endvidere under Tema 3 (Metodeudvikling) med sin fokus på
forståelse og analyse af egne tilgangsvinkler og metoder samt identifikation og udveksling af ’best
practices’.
Ansøgningen om støtte til et kapacitetsudviklingsforløb om fortalervirksomhed fremhæver, at
fortalervirksomhed i stigende grad er en del af NGO’ernes mandat – både i syd og nord – og det
skaber nye organisatoriske udfordringer hos nord NGOerne samt mulige nye samarbejdsrelationer
mellem nord NGOerne og deres partnere i syd. Med initiativet ønsker man at styrke og præcisere
deltagernes bevidsthed om, hvilken rolle danske NGO’er kan spille i global fortalervirksomhed og
hvordan de i fællesskab med partnere i syd opbygger kompetence, opstiller mål samt planlægger
og udfører fortalervirksomhed i DK og internationalt. Dette falder ind under Tema 1 (Globale
Tendenser).
Her er ligeledes fokus på metodeudvikling (Tema 3), idet ansøgningen dækker et længerevarende
læringsforløb, der indtænker en vifte af metoder, som forankres i organisationernes eget arbejde
med fortalervirksomhed.
Indstilling
Aidsnet: Aidsnet støttes med det ansøgte beløb minus budgetmargin.
Børne- og Ungdomsnetværket: Børne- og Ungdomsnetværket støttes med det ansøgte beløb
minus budgetmargin.
Dansk Forum for Mikrofinans (DFM): Netværket fik i december 2009 en forhåndsgodkendelse på et
beløb for 2011 på 500.000 kr., men søger om et væsentligt højere beløb på ca. 598.000 kr.
Netværket fik ved budgetrevision i juli 2010 sat koordinatortimetallet op fra 15 til 20 timer/uge –
dette timeantal vil de gerne fastholde i andet år for at konsolidere netværket og sætte mere fokus
på dyberegående kapacitetsudvikling. DFM får bevilget det ansøgte beløb minus budgetmargin.
Kønsnet: Kønsnet modtog i 2010 en godkendelse fra NGO-forum til at indarbejde et mindre
underskud i forhold til lønudgifter for 2011 i forbindelse med koordinatorens barselsorlov ved at
reducere den tilgængelige budgetmargin. I budgettet for 2011 har indstillingsudvalget bedt
Kønsnet om på tilsvarende måde at reducere budgetmargin med det forventede ekstra lønudgifter
i forbindelse med koordinatorens barsel – et beløb der løber op på ca. 16.000 kr. Kønsnet støttes
med det ansøgte beløb minus den reducerede budgetmargin.
MENA netværket: MENA netværket støttes med det ansøgte beløb minus budgetmargin.
Uddannelsesnetværket:
budgetmargin.

Uddannelsesnetværket
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Agro-økologisk Netværk: NGO-forum afsætter 250.000 til Agro-økologisk netværk, så netværket
kan søge om en række kapacitetsopbyggende aktiviteter. Dette vil give netværket en mulighed for
at starte mindre op, skabe en større opbakning til netværket fra NGO-miljøet såvel som fra
forskerverdenen samt starte dialog med de andre faglige netværk om muligt samarbejde.
Værdikædenetværket: NGOernes behov, interesse, involvering og rolle er ikke tilstrækkeligt
dokumenteret i ansøgningen. Det fremgår ikke overbevisende, at der på nuværende tidspunkt er
behov for og opbakning til et helt nyt netværk, hvilket underbygges af det faktum, at netværket
endnu ikke er konstitueret. NGO-forum afsætter 250.000 så ansøgeren kan søge om
behovsafklarende og kapacitetsopbyggende aktiviteter i 2011. Dette vil samtidig give mulighed for
at komme videre med en afklaring af ansvars- og rollefordelingen mellem Dansk Kaffe Netværk og
DIEH ift. et muligt fremtidigt værdikædenetværk.
Managing advocacy: Der afsættes penge til initiativet, men det understreges at en godkendelse er
betinget af, at de ansøgende organisationer får initiativet forankret i flere organisationer, at
deltagerkriterierne formuleres med input fra en større gruppe af interesserede organisationer
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(herunder ikke mindst programorganisationerne) samt gør det klart, hvordan man forventer, at
referencegruppen sammensættes.
Det forventes og forudsættes, at minimum 200.000 kr. kan dækkes af den resterende bevilling fra
Tematisk Forum.

Ansøger/Vært

Ansøgt beløb
2011

Beløb 2011 angivet
i oprindelig
ansøgning

Indstillet til
godkendelse/
genansøgning

821.867
965.140
500.000
969.104
648.993
735.548

754.767
832.995
547.379
904.054
595.672
673.736

Ansøgning om 2. år
Aidsnet/AIDSfondet
B- og U-netværket/Red Barnet
Dansk Forum for Mikrofinans/Caritas
Kønsnet/FKN
MENA netværket/MS
Uddannelsesnetværket/IBIS

821.867
832.995
597.700
969.104
648.993
735.548

Nye/spirende netværk
Agro-Økologisk Netværk/ØL
Værdikædenetværket/MS

1.000.000
665.005

250.000
250.000

246.547

246.547

6.517.759
4.860.000
200.000

5.055.150
4.860.000
200.000

Kapacitetsudvikling
Managing Advocacy/FKN
Total
Total til rådighed fra puljen
Yderligere beløb fra Tematisk Forum
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