NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer
Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUM modtog den 9. november 2011:
-

seks ansøgninger om støtte til større og længerevarende kapacitetsudviklingsinitiativer.
tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer (max. 200.000 kr.).

Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de indkomne ansøgninger samt – på baggrund af NGO
FORUMs ’retningslinjer og bevillingskriterier’ samt fælles strategiske ramme1– at udarbejde skriftlig, prioriteret
indstillinger for henholdsvis de større og længerevarende initiativer og de mindre initiativer.
Den endelige behandling og godkendelse af de større og længerevarende netværksinitiativet fandt sted i NGO
FORUMs Stående Udvalg den 14. december 2011.
Ifølge retningslinjerne læser, vurderer og indstiller Indstillingsudvalget ligeledes de mindre ansøgninger, men
den endelige beslutning ligger hos NGO FORUMs formand. Det Stående Udvalg blev på møde den 14.
december informeret om godkendelse/afslag og der var ingen indsigelser.
Beløb til rådighed – under forudsætning af at finansloven for 2012 godkendes:
Samlet beløb til rådighed for 2012 er ca. 2.200.000 kr. til større og længerevarende initiativer og 800.000 kr. til
mindre initiativer.
Ligeledes vil der underforudsætning af at puljeordningen fortsat sættes på finansloven i 2013 være et samlet
beløb til rådighed på ca. 2.200.000 kr. til større og længerevarende initiativer og 800.000 kr. til mindre
initiativer.

1

Den strategiske ramme udgøres af dokumenterne ”Strategiske prioriteter 2012-14” og ”Puljen til støtte af kapacitetsudvikling af den
danske ressourcebase – konkretisering af de fælles strategiske prioriteter 2012 – 2014”
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Samlet oversigt – større og længerevarende netværksinitiativer:

Ansøgning
Større ansøgninger – nye
Aidsnet
BogUnetværket
FORDI
MENA
Uddannelsesnetværket
Uddannelse og Beskæftigelse
Total - nye
Større – forhåndsgodkendt
Dansk Forum for Mikrofinans

Værtsorganisation

Ansøgt beløb – Ansøgt beløb – Allokeret
total
2012
beløb - 20122

Aids-fondet
Red Barnet
FKN
MS
IBIS
IBIS

799.995
349.890
1.730.042
670.890
499.904
406.304
4.857.025

449.400
349.890
459.405
335.980
249.952
203.152
2.047.779

0
349.890
459.405
335.980
249.952
203.152
1.598.379

Caritas

400.313

400.313

400.313

Total
Til rådighed

2.447.910
2.200.000

1.998.692
2.200.000

Det skal noteres, at der i denne samlede godkendelse fremgår godkendelse af fulde ansøgninger, men at
bevillingerne bliver givet som et-års bevillinger. Bevillingen for 2012 godkendes først når finansloven for 2012
er godkendt og støtte til 2. og evt. 3. implementeringsår kan først bevilliges, hvis puljeordningen forsat er på
den godkendte finanslov de efterfølgende år.
Ansøgningerne:
1) Aidsnet (lead organisation: Aids-fondet)
Resume:
Den overordnede målsætning for initiativet er, at den danske hiv/aids-indsats i udviklingsbistanden er blevet
styrket indenfor strategisk vigtige områder, og initiativet vil sætte fokus på 1) højrisikogrupper og
kriminalisering, 2) adgang til behandling, og 3) hiv-smittedes rolle og behov. Netværket ønsker at gøre dette
bl.a. ved afholdelse af årligt dialogmøde, nedsættelse af baggrundsgrupper, udvikling af
værktøjspapirer/faktaark, afholdelse af World AIDS Day, formidling via hjemmesiden og nyhedsbreve,
dialogmøder og samarbejde med UM, fortsættelse af lyttepostfunktionen samt facilitering og koordinering af
fortalervirksomhed.
Tidsperiode
24 mdr.

Antal koordinator timer
Der søges om 20 timer/uge til koordinator.
Koordinatorløn udgør ca. 64% af det samlede beløb der
søges fra NGO FORUM.

Antal organisationer
29 medlemsorganisationer har skriftligt
meddelt, at de bakker op om
ansøgningen.

Vurdering:
Ansøgningen laver en konsistent analyse af, hvorfor HIV/AIDS stadig er et centralt satsningsområde for
international og dansk udviklingsbistand, og ansøgningen argumenterer for, at der fortsat er behov for at
fastholde fokus på epidemien i en tid, hvor også NGO’er og donorer lider af en vis træthed. Nye
epidemiologiske trends er beskrevet og tre temaer er opstillet. Imidlertid formår ansøgningen ikke at omsætte
dette til et strategisk overbevisende mål for initiativet og der mangler beskrivelse af, hvordan temaer
2

Godkendelse er givet under forudsætning af at finanslovsforslaget for 2012 godkendes. For enkelte initiativer er
bevillingerne afhængig af revision af ansøgningen.
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planlægges omsat i aktiviteterne. Ansøgningen fremstår generel både på mål, resultater og aktivitetsniveau og
indikatorerne er ikke præcise ift. at nye praksisser integreres i medlemsorganisationernes konkrete indsatser.
Der er ikke tænkt meget i nye tilgange og nye former for aktiviteter, procesforløb og formidlingsformer.
Det vurderes, at der er behov for nytænkning på området efter en del år som etableret netværk, hvilket denne
ansøgning ikke i nødvendigt omfang demonstrerer. Ansøgningen lægger op til at fastholde et relativt snævert
fokus på hiv/aids specifikke indsatser, høj-risikogrupper og hiv-smittede, og ansøgningen er ikke
overbevisende ift. at udvikle hiv/aids som et tværgående hensyn i form af fx mainstreaming (hvilket
Civilsamfundsstrategien lægger op til). Det Stående Udvalg vurderer, at det danske NGO miljø fortsat har
behov for kapacitetsudvikling på området men ser en begrænsning i det snævre fokus, som beskrives i
ansøgningen. Det vurderes, at de danske udviklingsorganisationer har større behov for at arbejde videre med
hiv/aids som et tværgående hensyn (som det beskrives i civilsamfundsstrategien) samt hiv/aids som en del af
en bredere sundhedsdagsorden.
Beslutning:
Ansøgningen får afslag - initiativet får ikke tilkendt støtte.
Der opfordres til at det danske NGO miljø med interesse og aktiviteter indenfor sundhedssektoren sætter sig
sammen og gennemtænker de behov der er indenfor området. Der er mulighed for at søge mindre støtte til
aktiviteter eller procesforløb, der kan sætte gang i en fælles nytænkning og konkretisering af behov.
2) Børne og Ungdomsnetværket (BogU) (lead organisation: Red Barnet)
Resume:
Marginaliserede børn og unge i Syd er ofte ekskluderet fra de formelle strukturer, og NGO’er mangler ifølge
ansøgningen kompetencer til at nå denne gruppe og styrke deres færdigheder mht. problemløsning,
kommunikation og interaktion mellem mennesker (også kaldet life skills). Initiativets målsætning er at fokusere
på udvikling af medlemsorganisationernes kapacitet til dels at være talerør, dels at kunne arbejde
inkluderende med marginaliserede børn og unge. Ansøgningen beskriver fire forskellige aktiviteter der alle
føder ind til et samlet procesforløb. Konsultation og afdækning af konkrete behov hos
medlemsorganisationerne foretages som første fase af forløbet.
Tidsperiode
24 mdr.

Antal koordinator timer
Der søges om støtte til 12 måneder og støtte til
10 koordinatortimer/uge. Koordinatorløn udgør
ca. 46% af det samlede beløb der søges fra NGO
FORUM.

Antal organisationer
24 organisationer har skriftligt tilkendegivet, at de
bakker op om ansøgningen. Der er forholdsvis
mange mindre organisationer blandt de 24
organisationer.

Vurdering:
Det er en ansøgning, der viser en del nytænkning og argumenterer godt for at ’life skills’ er vigtige for de
marginaliserede (usynlige) unge. Der holdes fokus på temaet gennem ansøgningen. Arbejdet med mini-studier
er en ny arbejdsmetode for netværk og forventningen er, at der opsamles ’lessons learnt’ i forhold til denne
nye metode, så den kan bruges af andre. Det er en ansøgning for 12 måneder, hvilket vidner om at ansøgeren
ved, det er et afgrænset tema, der kan afsluttes indenfor en kortere periode.
Der søges penge til et større, længerevarende netværksinitiativ, men ansøgningen dækker kun en periode på
12 måneder. Ifølge retningslinjerne er de længerevarende initiativer 2-3 år. Ifølge retningslinjerne bør et
initiativ med denne tidsramme vurderes som et ’mindre kapacitetsudviklingsinitiativ’ og dermed højst kunne
søge om 200.000 kr. Det er dog klart, at målsætningen og de opstillede resultater ikke ville kunne opnås med
et budget på 200.000 kr. og opbakningen vidner om et bredt funderet initiativ.
Beslutning:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 349.890 kr.
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3) Forum for rettigheder & diversitet (FORDI) (lead organisation: Folkekirkens Nødhjælp)
Resume:
Forum for rettigheder & diversitet (FORDI) vil arbejde med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed ud fra
en rettighedsbaseret og diversitetsfokuseret tilgang til udvikling. Målet er dels at styrke
medlemsorganisationernes kapacitet til at skabe resultater på rettigheds- og diversitetsområdet
[kapacitetsopbygning] og dels at styrke og bidrage til advocacy-arbejde på rettigheds- og diversitetsområdet
[fortalervirksomhed]. Der er valgt et særligt tema for hvert år: 2012: Marginaliserede stemmer – civile og
politiske rettigheder (om civilsamfundet under pres), 2013: Beyond 2015 – fokus på rettigheder (om det sidste
2015-topmøde og forslag til post-2015 agenda), 2014: Skrøbelighed og stabilitet (om arbejdet med rettigheder
i skrøbelige stater og situationer). Ansøgningen lægger vægt på udvikling af metoder, redskaber og strategier
og inddragelse af erfaringer fra andre netværk og ressourcer. Det nævnes bl.a., at man ønsker at arbejde med
’resultatbaserede management framework’ og ’budget tracking for rights’.
Tidsperiode
34 mdr.

Antal koordinator timer
Der søges om støtte til 34 måneder. I 2012 søges der 37
timer/uge i 5,7 måneder, I 2013-2014 søges der om 32
timer/uge. Koordinatorløn udgør 70% af det samlede
beløb, der søges fra NGO FORUM.

Antal organisationer
23
organisationer
har
skriftligt
tilkendegivet at de bakker op om
ansøgningen.

Vurdering:
Generelt en overbevisende ansøgning fra et nyt netværk, der vidner om nytænkning og involvering af nye
aktører. Emnet virker relevant for den brede medlemsbase og linker godt til civilsamfundsstrategien.
Opsætning af det rettighedsbaserede teaterstykke SEVEN lyder spændende, men ellers vidner ansøgningen
ikke om brug af innovative metoder til kapacitetsopbygning – der er fokus på kurser, fyraftensmøder og
udarbejdelse af redskaber.
Temaet for 2013 (Beyond 2015) kommer meget sent, hvis arbejdet skal nå at få indflydelse på post-2015
agendaen. Det anbefales derfor, at netværket retter fokus mod revision af MDG’erne fra en rettighedsbaseret
tilgang allerede i 2012. Concord Danmark har taget lead på Beyond 2015 og derfor vil arbejdet med post 2015
agendaen skulle koordineres med Concord og denne koordination dokumenteres fx. i form af en fælles
arbejdsplan, inden dette tema kan ’godkendes’ som årligt tema.
Det Stående Udvalg ser gerne at dette nye netværk faciliterer en proces, der resulterer i at det danske NGO
miljø bliver meget klarere på, hvad det vil sige at arbejde rettighedsbaseret. Der er behov for opsamling og
formulering af de forskellige måder hvorpå der arbejdes rettighedsbaseret og om muligt formulering af ’lessons
learnt’ og ’best practices’ eller ’promissing practices’.
Beslutning:
Initiativet støttes med et samlet beløb på 1.730.042 kr.
Netværket vil bl.a. udføre fortalervirksomhed vedr. den danske udviklingspolitik – dette skal koordineres med
det arbejde, som NGO FORUM laver i forbindelse med den overordnede danske udviklingspolitik. Dette vil
kræve en koordinerende indsats både fra NGO FORUM og fra netværket.
Vigtigt bliver også koordineringen med Fagligt Forum/Projekt Rådgivningen omkring fortalervirksomhed og
emnet ’potentialer og begrænsninger i rettighedsbaseret tilgang’ som nævnes i Fagligt Forum arbejdsplan for
2012.
4) Mellemøsten og Nordafrika (MENA) netværket (lead organisation: Mellemfolkeligt Samvirke)
Resume:
Det strategiske mål for MENA Netværket er at styrke medlemmernes adgang til viden om og kompetencer til at
arbejde med relevante forandringsaktører i MENA regionen i lyset af det Arabiske Forår med henblik på at
sikre den fortsatte relevans og impact af arbejdet i regionen. I 2012-2013 vil Netværket derfor fokusere på at
styrke medlemmernes kompetencer til at takle de forandringer, som udviklingen i regionen medfører for deres
engagement. Dette sker med henblik på at sikre den fortsatte relevans af eksisterende partnerskaber, samt
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støtte en positiv udvikling i de enkelte lande. Initiativet bygger i sin metodiske tilgang videre på erfaringerne fra
de seneste 3 år samt i sin helhed på anbefalingerne fra den nyligt afsluttede evaluering (maj-juli 2011).
Tidsperiode
24 mdr.

Antal koordinator timer
Søges støtte til 10 koordinatortimer/uge. Koordinatorløn
udgør ca. 40% af det samlede beløb, der søges fra NGO
FORUM.

Antal organisationer
26
organisationer
har
skriftligt
tilkendegivet at de bakker op om
ansøgningen.

Vurdering:
En god og grundigt forberedt ansøgning. Resultaterne af den forudgående evaluering er brugt aktivt og
dynamisk. Emnet virker relevant for den brede kreds af medlemsorganisationer, og ansøgningen afspejler en
dynamisk udvikling af netværket, der viderefører og udbygger arbejdsformer som både sikrer
erfaringsudveksling, ny viden og mekanismer, som skal skabe intern læring og ændret praksis i
medlemsorganisationerne.
Beslutning:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 670.890 kr.
Netværket ønsker at arbejde målrettet for at sikre at specifikke udfordringer for arbejdet med civilsamfundet i
MENA regionen inkluderes i den nye civilsamfundsstrategi i 2012. Dette arbejde skal koordineres med den
procesgruppe, som er nedsat af NGO FORUMs Stående Udvalg.
5) Uddannelsesnetværket (lead organisation: IBIS)
Resume:
Initiativets strategiske mål er at bidrage til opnåelsen af ”Uddannelse for Alle” målene frem mod 2015 – and
beyond. Initiativets målsætninger er i overensstemmelse med målsætningerne i Global Campaign for
Education’s strategiske plan 2011-2014. Gennem deltagelse i bestyrelsen for the Global Campaign for
Education (GCE) vil netværket engagere medlemmer direkte i konkret fortalervirksomhedsarbejde og ønsker
derved på en og samme gang at opnå konkrete resultater i form af policy ændringer og samtidig
kapacitetsudvikling ved en løbende refleksion over den læring, der foregår via fortalervirksomhedsarbejdet i
GCE. Netværket vil med denne tilgang sammenkæde evidensbaseret viden/tematiske kompetencer indenfor
uddannelse med fortalervirksomhed og internationalt netværkssamarbejde.
Tidsperiode
24 mdr.

Antal koordinator timer
Søges støtte til 5 koordinatortimer/uge til dette initiativ
samt 3 koordinatortimer/uge til drift af netværket.
Koordinatorløn udgør ca. 50% af det samlede beløb, der
søges fra NGO FORUM.

Antal organisationer
23
organisationer
har
skriftligt
tilkendegivet at de bakker op om
ansøgningen.

Vurdering:
Med afsæt i netværkets tidligere erfaringer satses der med dette initiativ strategisk på at indgå i internationale
netværk og fremme uddannelsesperspektiverne i den danske udviklingsbistand, hvilket er en ny måde at
arbejde på som netværk. Der vidnes om, at netværket har placeret sig centralt ved at deltage i GCE’s
bestyrelse og ideen om at linke dette internationale fortalervirksomhedsarbejde til kapacitetsudvikling af de
danske organisationer er interessant. Men der mangler en bedre beskrivelse af, hvordan man tiltænker at sikre
denne kapacitetsopbygning og det kan derfor være svært at se, om det vil komme specielt de mindre
medlemsorganisationer til gavn. Ansøgningen er meget overordnet i sin tilgang og ikke særlig konkret ift.
aktiviteterne. Dog er mulige konkrete aktiviteter beskrevet i ”bilag 3: Mål, resultater og indikatorer”, og dette
kunne med fordel trækkes med ind i selve ansøgninger for at beskrive de forløb, som initiativet vil facilitere i
forhold til kapacitetsudviklingen.
Beslutning:
Det indstilles at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb på 499.904 kr. under forudsætning af, at
netværket reviderer ansøgningen.
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Kapacitetsudviklingsdelen skal i den reviderede ansøgning beskrives bedre og det skal dokumenteres, at
denne kapacitetsudvikling er en kvalitativ videreudvikling af de aktiviteter, som sker i netværket i dag og altså
ikke bare ’business-as-usual’.
6) Uddannelse og beskæftigelse for udsatte og marginaliserede unge (lead organisation: IBIS)
Kort resume:
Dette er et initiativ fra Uddannelsesnetværket og BogUnetværket. Det overordnede mål er at styrke
NGO’ernes kapacitet til at udvikle nye interventioner, der øger de udsatte unges sociale og politiske
indflydelse og giver dem adgang til uddannelse og ordentlig beskæftigelse i Syd (med særligt fokus på udsatte
unge kvinder). Derudover vil man arbejde for at sikre det nødvendige politiske og institutionelle fundament for
at ovenstående bliver en realitet. Dette skal ske gennem kapacitetsopbygning på en række områder, fremme
af nye partnerskaber, innovation, fortalervirksomhed og faglig tematisk koordinering.
Tidsperiode
24 mdr.

Antal koordinator timer
Søges støtte til 5 koordinatortimer/uge til
dette initiativ Koordinatorløn udgør ca. 38%
af det samlede beløb, der søges fra NGO
FORUM.

Antal organisationer
23 af Børne- og Ungdomsnetværkets medlemmer og
23 af uddannelsesnetværkets medlemmer har
skriftligt tilkendegivet at de bakker op om initiativet.
Der er her ikke taget højde for organisationer der er
medlemmer i begge netværk.

Vurdering:
Ansøgningen beskriver et vigtigt og relevant tema set i lyset af den demografiske udvikling, hvor antallet af
unge stiger, med efterfølgende pres på adgang til beskræftigelse og politisk involvering. Ansøgningen
indeholder mange interessante elementer og der er bl.a. planer om at arbejde med strategiske partnerskaber
mellem NGO’er og det private erhvervsliv i forhold til Technical and Vocational Skills Development (TVSD) og
styrke NGOernes kapacitet til at anvende innovationsredskaber i samarbejdet med partnere i Syd.
Indsamlingen af promising practices indenfor dette vil kunne bruges indenfor andre faglige områder.
Men ansøgningen fremstår relativt uklar med en del forskellige emner nævnt, der trækker fokus væk fra
unges uddannelse og beskæftigelse. Aktiviteterne er ikke klart beskrevet og det fremgår ikke, hvad man
konkret forventer at få ud af dem. Det er svært at læse, hvor meget vægt der vil blive lagt på
fortalervirksomhed, som er nævnt som en del af aktiviteterne.
Beslutning:
Det indstilles at ansøgningen støttes med det ansøgte beløb på 406.304 kr. under forudsætning af, at
netværket reviderer ansøgningen.
Den reviderede ansøgning skal holde et meget klarere fokus på det overordnede strategiske tema
(Uddannelse og beskæftigelse for udsatte og marginaliserede unge) og sikre, at de specifikke problematikker
der vælges underbygger netop dette tema. Ligeledes skal de planlagte aktiviteter specifikt underbygge det
overordnede tema, og ’Metode og vidensdeling’ afsnittet skal forbedres.
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Samlet oversigt over mindre initiativer:
Ansøgning
Fiskerifagligt netværk (FFN)
LGBT i Syd
Værdikædetilgang og strategisk CSR

Værtsorganisation
PUGAD
LGBT Danmark
Håndværksrådet

Total
Total til rådighed

Ansøgt beløb
Godkendt beløb
200.000 kr.
0 kr.
196.515 kr.
196.515 kr.
194.660 kr.
0 kr.
591.175 kr.
196.515 kr.
800.000 kr.
800.000 kr.

7) Fiskerifagligt Netværk (FFN) (lead organisation: PUGAD)
Resume:
Der ansøges om støtte til en konference om EU's fælles fiskeripolitik (CFP) under det danske EU
formandskab. Målet er at både Syd og Nord organisationer deltager aktivt i CFP-reformen på baggrund af 1)
en styrket viden om indholdet og problemstillingerne i EU kommisionens udkast og 2) en styrket kompetence i
fortalervirksomhed. Konferencen vil have fokus på reformen af CFPen og sikre, at en social og miljømæssig
bæredygtighed kommer i centrum af debatten. I forbindelse med konferencen vil der også laves en videodokumentation, som skal sikre formidling.
Konferencen gennemføres med støtte fra Concord Danmark, Projekt Rådgivningen, Evangelischen
Entwicklungsdienst Tyskland, Naturskydningsforeningen Sverige, Danmarks Naturfredningsforening mf.
Netværket består af 3 organisationer (NGOer) – alle relativt små organisationer i det danske CSO
bistandsmiljø. Initiativet strækker sig over 6 måneder.
Vurdering:
Initiativer fremstår som relevant, men det er for snævert funderet og derved opfylder de ikke kriterierne. Tre
organisationer er medlemmer af Fiskeri Fagligt Netværk og heraf er kun to organisationer for alvor beskrevet
som aktive aktører. Dermed leves der ikke op til retningslinjerne om, at det skal være minimum 3
organisationer, der aktivt samarbejder om initiativet. FFN har tidligere fået klar tilbagemelding om, at det er
vigtigt at sikre en bredere forankring af initiativerne, hvis netværket ønsker fortsat at få støtte fra puljen. Den
fortsat meget begrænsede medlemsskare tyder ikke på at emnet opfattes som strategisk vigtigt i det danske
bistandsmiljø.
Ansøgningen vidner om at netværket allerede har sikret en del finansiel støtte til initiativet. Da FFN allerede 2
gange tidligere har modtaget støtte til mindre initiativer og stadigvæk ikke formået et sikre en bredere
opbakning godkendes denne ansøgning ikke.
Beslutning:
Ansøgningen gives afslag - Initiativet tildeles ikke støtte.
8) LGBT i Syd (lead organisation: LGBT Danmark)
Resume:
Formålet er at sætte fokus på Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered (LGBT) rettigheder og at styrke
danske NGO'ers viden om LGBT-relaterede problemstillinger, så de kan håndteres hensigtsmæssigt internt i
organisationerne samt i forbindelse med samarbejdspartnere og projekter i Syd. Det opstående formål vil blive
opnået gennem en Webportal inkl. en vidensdatabase samt en guide/håndbog om emnet.
Fire organisationer står bag dette initiativ. Alle fire er med i styregruppen. Initiativet strækker sig over 9
måneder.
Vurdering:
Dette vurderes at være et tiltrængt initiativ. Det er forfriskende med nye aktører i ulandsammenhæng (LGBT
og Sabaah). Det virker overbevisende, at der er et stort udækket behov for aktiviteten hos målgruppen og
spirende interesse for LGBT problematikker i ulandsmiljøet. Det fremgår dog også af ansøgningen, at der
tænkes meget i produkter og ikke så meget i kapacitetsudvikling og læring og der er ikke meget refleksion
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over hvilken forskel man regner med at produkterne vil gøre for målgruppen. Ansøgerne lægger op til at der
kommer endnu en ansøgning fra dem.
Beslutning:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 196.515 kr.
9) Værdikædetilgang og strategisk CSR (lead organisation: Håndværksrådet)
Resume:
Målet for initiativet er at kapacitetsopbygge danske organisationer således at de i højere grad kan deltage
proaktivt i udviklingsarbejdet med værdikæder, herunder identifikation, strategiimplementering og evaluering.
Der planlægges tre workshops til belysning af dette emne med henblik på at kapacitetsudvikle danske
organisationer til bedre at indgå i arbejdet med værdikæder til gavn for deres partnere, og det nævnes, at der
vil være ’networking’ mellem deltagerne
Det nævnes at initiativet bakkes op af 15 organisationer og netværk. 4 organisationer, 3 NGO faglige netværk
samt 1 forskningsnetværk deltager i referencegruppen. Initiativet strækker sig over 12 måneder.
Vurdering:
Det er lidt uklart hvilken rolle referencegruppen skal spille og forankringen/forpligtelse er ikke dokumenteret
direkte. Ansøgningen fremstår meget værtsorganisations-drevet. Det er ikke tilstrækkeligt dokumenterer, at
der er behov for netop de aktiviteter, som der lægges op til. I forhold til NGOernes behov for
kapacitetsudvikling i forhold til værdikæder forventes det, at der vil være en del information at hente i den
undersøgelse/studie som NGO FORUM er i gang.
Beslutning:
Ansøgningen gives afslag - Initiativet tildeles ikke støtte.
En mulig genansøgning skal: 1) være klar på referencegruppens opgave og mandat, 2) have bedre
dokumentation af forpligtelsen fra de organisationer, som bakker op, og 3) klar koordinering med NGO
FORUMs Vækst og Beskæftigelses arbejdsgruppe (evt. ved etablering af en fælles referencegruppe, der
dækker alle initiativer på området og trækker eksterne personer ind) samt 4) forholde sig klarere til
fattigdomsorientering og til Civilsamfundsstrategien.
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