Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer – to reviderede ansøgninger
Februar 2014

NGO FORUM modtog i efteråret 2013 bl.a. to ansøgninger om støtte til større netværksinitiativer – en fra Dansk
Forum for Mikrofinans og en fra Netværket for Sundhed og Udvikling. Begge netværk fik afvist deres
ansøgninger men fik mulighed for, med udgangspunkt i ansøgningen, at kunne (gen)ansøge om et mindre
initiativ på max. 200.000 kr. Begge netværk valgte at benytte denne mulighed og sendte i slutningen af
januar/begyndelsen af februar hver deres ansøgning om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer.
Denne godkendelse vedrører to mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:
1) En ansøgning fra Dansk Forum for Mikrofinans om støtte til et mindre initiativ med fokus udvikling af
mikrovirksomhed.
2) En ansøgning fra Netværket for Sundhed og Udvikling om støtte til et mindre initiativ, der skal udvikle
deltagernes forståelse af og kapacitet til at deltage i den globale debat om sundhed og bæredygtig
udvikling.
Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de to ansøgninger om støtte til mindre
kapacitetsopbygningsinitiativer samt – på baggrund af NGO FORUM’s ”retningslinjer og bevillingskriterier” og
”fælles strategiske prioriteter” – at udarbejde en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUM’s formand. På
basis af denne indstilling har NGO FORUM’s formand endelig godkendt begge ansøgninger.
Samlet oversigt over ansøgningerne:
Ansøgning – mindre initiativer

Værtsorganisation

Dansk Forum for Mikrofinans
Netværk for Sundhed og Udvikling

Trianglen
Sex & Samfund

Total
Total til rådighed

Ansøgt
Indstillet
Godkendt
beløb
beløb
beløb
199.716
199.716
199.716
200.000
200.000
200.000
399.716 kr.
400.000 kr.

399.716 kr.
400.000 kr.

399.716 kr.
400.000 kr.

Ansøgningerne:
1) Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) – udvikling af mikrovirksomhed (lead organisation: Trianglen)
Godkendelse:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 199.716 kr.
Resume:
Overordnet mål for initiativet er at styrke deltagerorganisationernes kapacitet til sammen med deres syd-partnere
at kunne bidrage til udvikling af mikrovirksomhed som et led i deres beskæftigelses- og indtægtsfremmende
aktiviteter.
- Delmål 1: At styrke deltagerorganisationernes kapacitet til sammen med syd-partnerne at bidrage til udvikling
af mikrofinans-modtageres kapacitet til at drive en mikrovirksomhed
- Delmål 2: At styrke deltagerorganisationernes kapacitet til sammen med syd-partnerne at identificere og
facilitere markedsbaserede løsninger for integrering af mikrovirksomhed i værdikæder i syd.
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Initiativet tager udgangspunkt i en netværksbevilling fra 2013, hvor det ønskes at arbejde videre med at styrke
deltagerorganisationernes kapacitet til (1) at bidrage til udvikling af mikrofinans-modtageres kapacitet til at drive
mikrovirksomhed og (2) at identificere og facilitere markedsbaserede løsninger for integrering af mikrovirksomhed i
værdikæder i syd. Initiativet har fokus på forankring i både nord og syd, og følger op på aktiviteter i 2013 med en
serie netværksgruppemøder for erfaringsudveksling. Desuden vil en mindre gruppe fra nord- og syd deltage i
”virtuelle ekspertbesøg” hos partnerne i syd. Initiativet vil sprede læring gennem hjemmesideudvikling, udvikling af
en case-baseret guide om civilsamfundets rolle ift. en markedsbaseret tilgang. Initiativet har også sigte på de
danske virksomheder og vil holde et debatmøde samt bidrage til udvikling af et nyt mødested for virksomheder og
NGO’er indenfor rammerne af Dansk Initiativ for Etisk Handel.
Initiativet hviler på 9 danske organisationer, som alle er medlemmer af DFM. Organisationerne arbejder i meget
forskellige lande, men har et fælles ønske om at arbejde med mikrofinans. Organisationerne er også meget
forskellige, hvad angår størrelse, tematisk fokus, etc.
Aktiviteterne skal drives af forskellige tovholdere, som der er afsat 50.000 kr. til. Tovholderene er strategisk
placeret i de deltagende organisationer og bidrager både organisatorisk og fagligt med at få udført aktiviteterne
Hertil kommer en ekstern ressourceperson, som tilknyttes initiativet for at støtte opfølgning og rådgivning af de
deltagende organisationer samt redigeringsarbejde for den nye guide der skal udvikles (i alt 60.000 kr.).
DFM modtager på nuværende tidspunkt støtte til et mindre initiativ som afsluttes den 31. marts 2014.
Indstillingsudvalgets vurdering:
Fokusering på udvikling af mikrovirksomhed som tema er relativt nyt ift. det tidligere arbejde i Dansk Forum for
Mikrofinans. Det virker som et relevant tema, der relaterer sig til vækst og beskæftigelse og derved både
civilsamfundsstrategien og overordnet dansk udviklingspolitik. Ansøgningen er en relevant videreudvikling af
arbejdet med mikrofinans og har i forhold til tidligere ansøgning et mere snævert og realistisk fokus på
videreudvikling af arbejdet med mikrovirksomhed.
Aktiviteterne fremstår sammenhængende. Det er interessant og nytænkende, at der skal arbejdes med
webbaseret læringsmetoder som muliggør inddragelse af syd-erfaringer på deltager- og underviserniveau. Det
vil være interessant at kunne få evalueret anvendelsen af webinars og dele erfaringerne på hjemmesiden, så de
bliver tilgængelige for andre netværk. Det vurderes at være relevant at sætte fokus på markedsanalyser samt
identifikation af aktiviteter, der kan reducere barrierer ift. adgang til markeder tænkes konkret udført af partnerne
i syd. Det anbefales dog at se kritisk på aktivitetsplanen, så denne ikke bliver for overambitiøs ift. tidsramme og
beløb.
Ansøgningen tager udgangspunkt i de 9 organisationer bag Dansk Forum for Mikrofinans, men nævner flere
gange potentialet ift. de ca. 50 organisationer, der tidligere har tilkendegivet deres interesse.
Budgettet vurderes at være rimeligt. Der er indregnet et beløb på 50.000 kr. til koordinerende støtte samt
60.000 kr. til en ressourceperson.
2) Netværk for Sundhed og Udvikling – kapacitetsopbygning med fokus på den globale debat om
sundhed og bæredygtig udvikling. (lead organisation: Sex og Samfund)
Godkendelse:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 200.000 kr.
Resume:
Netværket Sundhed & Udvikling samler størstedelen af de danske NGOer, som arbejder med sundhed og
udviklingsbistand. Netværket har siden sin opstart fokuseret på at arrangere faglige fællesmøder, nedsætte
arbejdsgrupper og deltage i sundhedsdebatten på den globale scene.
Med denne bevilling ønsker Netværket at udvikle deltagernes forståelse af og kapacitet til at deltage i den
globale debat om sundhed og bæredygtig udvikling. Med udgangspunkt i international forskning og globale
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diskussioner vil netværket udforske centrale tematikker og metoder til at arbejde med sundhed og
bæredygtighed. Netværket vil styrke organisationernes viden og kompetencer på området, skabe tættere
kontakt til relevante partnere og sundhedsnetværk i syd samt føre en global diskussion om sundhed og
udvikling i post 2015, blandt andet via udarbejdelse af debatindlæg og diskussion via en professionel
hjemmeside samt afholdelse af en række åbne temamøder. Fem temaer er beskrevet i ansøgningen:






Metoder til at arbejde med hiv/aids blandt højrisikogrupper anno 2014
Sundhed og bæredygtighed i et antropologisk perspektiv
Sundhed i post-2015 perspektiv
Resiliens og klimaforandringer
Health interventions in cities

Det forventes, at netværkets aktiviteter vil resultere i styrket kapacitet blandt de deltagende organisationer til at
forstå og indgå i post-2015 debatten på sundhedsområdet og til at orientere projektarbejdet på
sundhedsområdet efter et bæredygtigt sundhedsbegreb.
Bag ansøgningen står 8 aktive medlemmer med god varians i type, størrelse og geografisk indsatsområde Sex
& Samfund, Dansk Røde Kors, Læger uden Grænser, Global Læger, Maternity Worldwide, Aidsfondet, Dansk
Afghanistan Komité samt en diasporaorganisation (nævnes ikke hvilken). De 8 organisationer udgør
styrekomiteen. Sex & Samfund vil være overordnet tovholder, mens de deltagende organisationer er tovholdere
på forskellige temaer i forhold til de planlagte møder. Styrekomiteen har ansvaret for den løbende koordinering,
opfølgning og evaluering af initiativet.
Der er indregnet 90.000 kr. i lønmidler til koordinering (koordinator og studentermedhjælp) og kommunikation.
Netværket for Sundhed og Udvikling har tidligere modtaget to mindre bevilling på henholdsvis 200.000 kr. og
120.000 kr. Den sidste bevilling afsluttes den 31. marts 2014.
Indstillingsudvalgets vurdering:
Temaet er beskrevet klart og ligger ’bredt’ indenfor civilsamfundsstrategien og de overordnede
udviklingstendenser i fht. fattigdomsbekæmpelse. Der vurderes at være et velbegrundet behov for at øge fokus
på sundhedsproblematikker- og sundhedssystemer i forhold til post-2015 debatten. Initiativet lægger op til at
videreføre den vidensdeling og udvikling af kapacitet der foregår i netværket, og udforske nye centrale
tematikker med relevans til global sundhed og bæredygtighed. Aktiviteterne vurderes relevante i forhold til at
styrke kapaciteten i medlemsorganisationerne i arbejdet med global sundhed og bæredygtighed, og at kunne
indgå i post-2015 debatten mhp. et større fokus på sundhed. De udvalgte temaer vurderes at være relevante og
det vurderes positivt at de drives af forskellige organisationer.
Der lægges i ansøgningen op til at netværket vil styrken kontakten til en række forskningsorganisationer/netværk (bl.a. Council on Health Research and Development (COHRED), World Diabetes
Foundation og tænketanken Global Health Minders samt sundhedsforskere i Danmark) og dette vurderes at
være relevant for de planlagte aktiviteter og de nævnte formål.
Det vurderes positivt, at der fortsat lægges vægt på evaluering og opsamling efter fællesmøderne og til sidst
inden afrapportering, samt at der i højere grad end tidligere vil blive sat fokus på opsamling af den læring, der
sker i de deltagende organisationer.
Budgettet vurderes at være rimeligt. Der er indregnet et beløb på 90.000 kr. til faglig og koordinerende støtte
samt kommunikation.
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