NGO-forums beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsaktiviteter
Vedtaget på møde i det stående udvalg den 8. juni 2010

NGO-forum modtog den 20. april fire ansøgninger om støtte til kapacitetsudviklingsaktiviteter.
Ansøgningerne kom fra: Dansk Kaffe Netværk, Fiskerifagligt Netværk, WWF/Care og NGO-forum.
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 at udarbejde en skriftlig,
prioriteret indstilling til det stående udvalg - på baggrund af NGO-forums retningslinjer,
bevillingskriterier og de fælles strategiske prioriteter. Den endelige behandling og godkendelse
fandt sted i NGO-forums stående udvalg den 8. juni 2010 og de endelige beslutninger er beskrevet
her.
Ansøgningerne er alle ansøgninger om støtte til kapacitetsudviklingsaktiviteter i 2010 og ikke
ansøgninger om støtte til længerevarende faglige netværk. Derfor er kravene til ansøgningernes
relateren sig til NGO-forums strategiske prioriteter ikke lige så skrappe, som de er til større og
længerevarende faglige netværk. I behandlingsprocessen er der dog kigget på, hvordan
ansøgningerne samlet forholder sig til NGO-forums strategiske prioriteter.
Hvordan forholder ansøgerne sig til NGO-forums strategiske prioriteter?
I januar 2010 udarbejdede indstillingsudvalget en kort analyse af de faglige netværks ansøgninger
i forhold til NGO-forums overordnede strategiske prioriteter. Læs analysen her.
Indstillingsudvalget skrev om tema 1 (Globale tendenser, muligheder og udfordringer), at der i
ansøgningerne manglede 1) Mekanismer der sikrer diskussionen om hvordan globale udfordringer
og udviklingspolitiske tendenser udfordrer NGOernes fremtidige rolle (inkl. initiativer der opbygger
analysekapaciteten i de danske NGOer) og 2) Policy kohærens nævnes i de fælles strategiske
prioriteter men er ikke et emne, der nævnes i ansøgningerne.
Dansk Kaffe Netværks tema ”globale værdikæder” er en vigtig global tendens på den
udviklingspolitiske arena. Derved arbejder de med en af de globale udfordringer og
udviklingspolitiske tendenser, der vil udfordre NGO’ernes fremtidige rolle.
Fiskerifagligt netværk arbejder med fiskeripolitik på europæisk og globalt plan, og det vurderes at
netværket gennem de planlagte aktiviteter vil styrke deltagernes viden om og analysekapacitet i
forhold til internationale politiske processer på fiskeriområdet specielt i forhold til EU.
Indstillingsudvalget skrev også, at der i forhold til tema 3 (Metodeudvikling) mangler 1) specifik
fokus på innovative metoder og redskaber, som går på tværs af forskellige fagspecifikke temaer og
organisationer samt 2) specifik fokus på opbygning af analysekapaciteten blandt de danske NGO’er
i.f.t. relevante internationale politiske processer og fattigdomsbekæmpelse med særlig fokus på
IFI’erne.
Ansøgningerne fra hhv. WWF/CARE, NGO-forums netværksplatform og Dansk Kaffe Netværk har
alle til formål at introducere nye tilgange, redskaber og modeller og bidrager derved til, at den
danske ressourcebase får den nødvendige basis for at arbejde videre med disse i deres egne
organisationer.
Godkendelse:
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De fire ansøgninger om støtte til kapacitetsopbygningsinitiativer løber op i et samlet beløb på
428.614 kr. NGO-forum har valgt at støtte alle fire ansøgninger til godkendelse, dog med krav om
mindre revisioner for nogen ansøgninger:
Dansk Kaffe Netværk: Ansøgningen godkendes til støtte under forudsætning af 1) at der i det
kvalitative studie fokuseres specifikt på NGOers mulige roller, som del af værdikæden, og hvad de
evt. bidrager/potentielt kan bidrage med ift. forbrugernes holdninger til bæredygtighed mere
generelt og 2) MS Action Aids medlemskab afklares.
Fiskerifagligt Netværk: FFN beskæftiger sig med et relevant emne, der ikke får megen
opmærksomhed i den danske bistandsverden, og det vurderes derfor at være vigtigt at støtte
netværket i et forsøg på at skabe større interesse for emnet i Danmark. Ansøgningen godkendes,
dog med en budgetreduktion på ca. 66.000 kr.
WWF/CARE: Ansøgningen godkendes med det fulde ansøgte beløb samt finansiering af en
opfølgningskomponent, som WWF/CARE på opfordring har inkluderet i ansøgningen.
NGO-forum: Ansøgningen godkendes med det fulde ansøgte beløb.
Finansiel oversigt:
Ansøger/Vært
Dansk Kaffe Netværk/MS
Fiskerifagligt Netværk/Afrika Kontakt
WWF og CARE/WWF
NGO-forum/FKN
Total
Total til rådighed
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Ansøgt beløb
Godkendelse
149.800
149.800
236.614
170.000
29.700
52.800
12.500
12.500
428.614
400.000

362.000
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