
 
 
 
 
 
Puljen til kapacitetsudvikling 2021  
 
Puljen til kapacitetsudvikling støtter kapacitetsudvikling i danske CSO’er med humanitære 
eller udviklingsaktiviteter i OECD DAC-lande (Syd), og deres lokale partnerorganisationer 
(Syd-partnere). Puljens overordnede formål er at bidrage til at skabe innovation, læring og 
kapacitetsudvikling, der styrker danske CSO’er i at levere fagligt stærke og effektive 
indsatser samt at udøve fortalervirksomhed indenfor strategiske og aktuelle udvikling- og 
humanitære temaer i Syd. Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og administreres af 
Globalt Fokus. 
 
Puljen ønsker at give plads til de mere risikovillige og eksperimenterende projekter, og 
derfor er der mulighed for at søge støtte til projekter der tager en utraditionel og mindre 
anerkendt tilgang til kapacitetsudvikling. 
 
Puljen støtter projekter i to forskellige beløbskategorier: 

a. Bevillinger til større kapacitetsudviklingsprojekter: 100.000-400.000 kr.  
b. Bevillinger til mindre læringsaktiviteter eller -events: op til 50.000 kr.  

 
OBS: Retningslinjerne for puljen er ændret i 2021, og de retningslinjer der kan tilgås på 
Globalt Fokus’ hjemmesiden er derfor ikke fuldt ud retvisende. De nye retningslinjer bliver 
uploadet hurtigst muligt.  
 
Ansøgningskriterier 

a. Kriterier for ansøgninger til større kapacitetsudviklingsprojekter, 100.000-
400.000 kr.  

Der er frist for ansøgninger til de større bevillinger to gange årligt. Næste ansøgningsfrist 
er d. 16. september 2021 kl. 12.00.  
 
De større kapacitetsudviklingsprojekter er projekter der foregår i et samarbejde mellem 
min. 3 danske CSO’er, med aktiviteter i eller med Syd. Projektet kan bestå af flere 
læringsevents og -aktiviteter, og ansøgninger skal leve op til følgende krav: 

- Ansøgergruppen skal bestå af minimum 3 danske CSO’er, der har aktiviteter i eller 
med Syd.  

- Projektets formål skal have direkte relevans for og sammenhæng med 
organisationernes udviklings- og humanitære arbejde i Syd.  



- Projektperioden må maksimalt strække sig over 2 år.  
- Som led i projektet skal der udarbejdes et læringsprodukt, der formidler projektets 

læring så andre organisationer og Syd-partnere også kan få glæde af den.  
  

b. Kriterier for ansøgninger til mindre læringsaktiviteter eller -events, op til 
50.000 kr.  

Der er frist til ansøgninger til de mindre bevillinger løbende. Ansøgere for svar indenfor 10 
arbejdsdage efter modtagelse af ansøgningerne. Der modtages ikke ansøgninger i 
ferieperioder.  
 
De mindre læringsaktiviteter eller -events. Ansøgninger skal leve op til følgende krav:  

- Bevillingen kan ansøges af én eller flere danske CSO’er med aktiviteter i eller med 
Syd. Dog er det et krav, at mere end én organisation deltager til læringsaktiviteten/-
eventet.  

- Projektets formål skal have direkte relevans for og sammenhæng med 
organisationernes udviklings- og humanitære arbejde i Syd.  

- Events og aktiviteter skal være afholdt indenfor ét år efter modtagelse af midlerne.  
 
Ansøgningsprocessen 

a. Ansøgningsproces for større kapacitetsudviklingsprojekter, 100.000-400.000 
kr.  

I søger støtte til større kapacitetsudviklingsprojekter, ved at indsende en ansøgning til 
puljerådgiveren på kapacitet@globaltfokus.dk indenfor de angivne ansøgningsfrister. 
Ansøgningen skal følge Globalt Fokus’ formater til formålet, og skal som minimum bestå af:  

- Udfyldt ansøgningsformat 
- Bilag 1: Stamdata 
- Bilag 2: Budget 
- Bilag 3: Implementeringsplan 

 
Husk at kontakte puljerådgiveren når I går i gang med at skrive jeres ansøgning, så I er sikre 
på, at projektets formål falder inden for puljens rammer. 
 

b. Ansøgningsproces til mindre læringsaktiviteter eller -events, op til 50.000 kr.  
I søger støtte til mindre læringsaktiviteter og -events, ved at indsende en ansøgning til 
puljerådgiveren på kapacitet@globaltfokus.dk. Ansøgningen skal følge Globalt Fokus’ 
formater til formålet, og skal bestå af:  

- Udfyldt ansøgningsformat 
- Bilag 1: Stamdata 
- Bilag 2: Budget 

 
For eventuelle spørgsmål vedrørende puljen eller ansøgningsprocessen henviser vi til 
www.globaltfokus.dk/pulje/ til kapacitet@globaltfokus.dk. 


