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SÅDAN KOMMER 
I I GANG
DUFs internationale pulje handler om at skabe 
positive forandringer for unge i verden, ved at 
styrke demokratiske ungdomsorganisationer der 
give unge mere indflydelse i deres samfund.

Når I har fået en god idé til et internationalt 
samarbejde, er I allerede godt i gang. Nu venter 
arbejdet med at skrive ansøgningen, så jeres idé 
kan blive til virkelighed. Tag gerne DUF med på 
råd lige fra start.

Retningslinjerne for DUFs internationale pulje 
er et redskab til at komme godt fra start med 
det internationale projekt og kan bruges som 
opslagsværk.

DUF GIVER GODE RÅD HELE VEJEN

I har selv ansvaret for, hvordan jeres ansøgning 
forberedes og formuleres. Men der er gode råd 
og vejledning at hente fra DUFs internationale 
konsulenter hele vejen fra jeres første idé til den 
endelige ansøgning.

DUFs internationale konsulenter har erfaring i in-
ternationalt projektarbejde og projektmetoder.
Vi kan rådgive jer via mail, telefon eller ved et 
møde hos os eller jer. DUFs rådgivning er målret-
tet specifikt til jer og tager udgangspunkt i jeres 
behov og erfaringer. Vi kan blandt andet hjælpe 
jer med at:

• Finde en partnerorganisation, hvis I ikke 
allerede har én

• Forstå retningslinjerne for DUFs internatio-
nale pulje

• Finde ud af, om I er på rette vej i forhold til 
retningslinjerne – for eksempel kan vi være 
med til at sikre, at jeres projekt lever op til 
formålet og de tværgående krav for puljen

• Omsætte jeres idéer til klare mål med suc-
ceskriterier for den forandring, projektet skal 
skabe

• Lave en partnerskabsaftale for samarbejdet

• Læse projektudkastet igennem og give 
faglig sparring én gang, inden I uploader det 
på duf.dk  

• Rådgive jer løbende under projektet, eksem-
pelvis om økonomistyring

• Tænke over næste skridt, når I har afsluttet 
et projekt og skal videre.

ANSØGNINGSFRISTER OG KRAV

• Der er fem årlige ansøgningsfrister til DUFs 
internationale pulje: 1. februar, 1. april, 1. juni, 
1. september og 1. november. 

• Ansøgning om netværksaktivitet behandles 
løbende, der er ingen ansøgningsfrist.

• Oplysningsaktiviteten har frist 1. september.

• Underskrifter på ansøgningen fra en teg-
ningsberettiget fra begge organisationer 
skal scannes ind og vedhæftes det udfyldte 
skema – med undtagelse af ansøgninger                 
til en partneridentifikation, hvor kun den 
danske organisation skal underskrive.

• I skal altid søge via et standardansøgnings-
skema. Der findes ét for hver af de otte pro-
jekttyper, og de kan downloades på duf.dk.

 
• Alle ansøgninger skal indsendes på engelsk 

– med undtagelse af ansøgninger til en part-
neridentifikation, som gerne må indsendes 
på dansk.

• Alle ansøgninger skal indeholde et budget, 
udarbejdet i DUFs standardformat, som kan 
downloades på duf.dk
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ANSØGNINGSSKEMAER OG TOOLBOX

• Find de gode redskaber og ansøgnings-   
skemaer på duf.dk

DUF har udarbejdet en række nyttige redskaber, 
som kan hjælpe jer godt på vej med jeres pro-
jekt. Alle DUFs retningslinjer og værktøjer findes 
på engelsk, så de kan bruges i jeres partnerskab, 
og de kan bestilles og downloades fra duf.dk.

I DUFs økonomimanual finder I de formelle krav 
til økonomistyring af jeres projekt, og I kan blive 
klogere på alt fra budgetlægning til regnskab, 
der er en del af økonomistyringen i et internatio-
nalt projekt.

DUFs guide til ungdomslederudveksling er et 
særligt redskab til jer, der overvejer at tilknytte 
ungdomsledere til jeres projekt.

”Formålet med DUFs internationale 
pulje er at støtte udviklingen af stær-
ke og demokratiske ungdomsorgani-
sationer i partnerlandene og øge un-
ges deltagelse og indflydelse i deres 
samfund.”
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FREMMER EN 
DEMOKRATISK 
LIVSFORM

Da DUF i 1940 så dagens lys – dengang under 
navnet Dansk Ungdomssamvirke – skete det 
som reaktion mod de autoritære tendenser, der 
vandt indpas i store dele af Europa. Stifterne 
ville vise, at de trods politiske uenigheder havde 
noget til fælles: De ville fastholde og udbygge 
demokratiet. 

Målet var at oplyse, engagere og oplære unge 
til at være demokratiske borgere – og det var i 
de forpligtende og frivillige fællesskaber, de så 
grundlaget for at styrke de unges viden om og 
engagement i demokratiet. 

I dag, mere end 80 år senere, arbejder DUF 
stadig for at fremme unges deltagelse i for-
eningslivet og demokratiet – både i Danmark og 
ude i verden. DUF ønsker en verden, hvor børn 
og unge kan udvikle sig i forpligtigende fælles-
skaber, tilegne sig et demokratisk livssyn og få 
indflydelse på de samfund, de er del af. Det er en 
ambition for DUF, at unge flere steder i verden 
har en stemme og kan deltage i stærke for-
eningsfællesskaber, hvorfra de kan påvirke deres 
samfund i en fredelig, bæredygtig og demokra-
tisk retning. 

DEMOKRATISK DANNELSE

Gennem DUFs internationale pulje kan din for-
ening være med til at styrke forpligtende og de-
mokratiske fællesskaber for unge ude i verden. 
På den måde får unge en forståelse for, hvad en 
demokratisk livsform er og kan – også i samfund, 
hvor styreformen ikke er demokratisk. I store 
dele af verden er unges demokratiske medbe-
stemmelse langtfra en realitet.

Unge under 30 år udgør den største del af 
befolkningen i store dele af verden. Alligevel er 
unge voldsomt underrepræsenterede dér, hvor 
beslutningerne træffes – det gælder både i lan-
denes formelle institutioner som parlamenter og 
distriktsråd, og i foreningslivet.

I DUFs optik sker der en demokratisk dannelse, 
når unge deltager aktivt i demokratiske pro-
cesser i foreningerne og andre organiseringer. 
Unge lærer at træffe beslutninger og tage ansvar 
for sig selv og andre unge i forpligtende fælles-
skaber om projekter, de brænder for. Samtidig 
mener DUF, at et stærkt foreningsliv i sig selv er 
et demokratisk gode.

DUF støtter unges globale samfundsengage-
ment gennem internationale partnerskaber. 
DUF rådgiver og tilbyder læring og uddannelser, 
der kan styrke jeres internationale samarbejde – 
og I kan søge støtte fra DUFs internationale pulje 
til projekter mellem den danske medlemsorga-
nisation og en partner i lande, opført på OECD's 
DAC-landeliste. På OECD’s hjemmeside kan i 
finde DAC-landelisten ved at søge på: ”DAC List 
of ODA Recipients” 

UNGDOMSORGANISERING OG INDFLYDELSE
 
DUFs internationale pulje skal styrke unges 
organisering og deres muligheder for at øve 
indflydelse på egne samfund. Børn og unge står 
stærkere, når de står sammen om de forandrin-
ger, de ønsker for deres samfund.

Det betyder helt konkret, at alle projekter, som 
støttes af DUFs internationale pulje, skal bidrage 
til det overordnede formål:

DUF arbejder for at fremme unges deltagelse 
i foreningslivet og demokratiet.

DUFs internationale pulje er finansieret af
Danida under Udenrigsministeriet og er under-
lagt Danmarks udviklingspolitik.

DANIDA
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"Verdens hidtil største generation af børn og 
unge er en enorm ressource for bæredygtig 
og varig forandring. Derfor er det afgørende, 
at udviklingssamarbejdet sker med og af 
unge, og ikke blot for unge. [...] Vi vil arbejde 
for, at de unge får medbestemmelse og med-
indflydelse på deres fremtid."

Danmarks udviklingspolitiske strategi, 2021: Fælles om Verden

At støtte udviklingen af stærke og demokrati-
ske ungdomsorganisationer i partnerlandene 
og øge unges deltagelse og indflydelse på 
deres samfund. 

DUFs internationale pulje støtter partnerskaber 
mellem DUFs medlemsorganisationer og deres 
internationale samarbejdspartnere. Disse kan 
enten være etablerede ungdomsorganisatio-

ner eller unge, der er i færd med at etablere en 
selvstændig ungdomsorganisation eller en ung-
domsafdeling i en eksisterende organisation.

DUFs internationale pulje giver unge mulig-
hed for at arbejde sammen med andre unge i 
ligeværdige og forpligtende partnerskaber og 
støtter unge forandringsagenter, der påvirker 
deres samfund i demokratisk retning.
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RETTEN TIL 
DELTAGELSE 
OG INDFLYDELSE2

I den rettighedsbaserede tilgang kigger man på 
årsagerne til unges manglende deltagelse og 
indflydelse ud fra et mere helhedsorienteret per-
spektiv. Ved at arbejde med de bagvedliggende 
årsager og samfundsstrukturer sikrer man i høje-
re grad, at der skabes langsigtede og bæredygti-
ge løsninger på unges udfordringer.

Den rettighedsbaserede tilgang sætter delta-
gelse i fokus; det handler om at skabe positive 
og varige forandringer sammen med menne-
sker og ikke blot for en passiv målgruppe.

Det gør vi gennem partnerskaber, hvor unge 
fra danske foreninger sammen med unge fra 
partnerlandene sætter rammer og mål for den 
forandring, de sammen vil skabe.

På den måde bidrager vi til, at det er unge selv, 
der sætter dagsordenen, beskriver problemerne 
og giver bud på løsninger, så fremtidig udvik-
ling er drevet af aktive unge og ikke bare bliver 
indsatser lavet for unge.

Rettigheds- og ansvarshavere 
Den rettighedsbaserede tilgang har i projekt-
planlægningen fokus på forholdet mellem 

rettighedshavere (eksempelvis børn og unge) 
og ansvarshavere (eksempelvis offentlige myn-
digheder, embedsmænd og andre med magt 
til at træffe beslutninger, der påvirker andres 
rettigheder). På den måde kan man sikre, at de 
myndigheder, beslutningstagere og individer, 
som har ansvar for, at rettigheder ikke krænkes, 
stilles til ansvar for at efterleve deres forpligtel-
ser – det kan for eksempel være at sikre skole-
gang til børn eller kvinders ret til at stemme. 

Udgangspunktet for den rettighedsbaserede til-
gang er det system af menneskerettigheder, som 
er bygget op i verden efter afslutningen af anden 
verdenskrig. I de internationale konventioner er 
der rodfæstet en række rettigheder, som skal give 
det enkelte menneske frihed til at leve et liv uden 
undertrykkelse og udnyttelse. Rettighederne er 
blandt andet skrevet ned i FN’s universelle men-
neskerettighedsdeklaration, FN’s konvention om 
Barnets Rettigheder, FN’s handicapkonvention 
og CEDAW-konventionen om afskaffelse af alle 
former for diskrimination mod kvinder. 

HISTORISK SET

Udviklingsarbejdet har bevæget sig fra at levere 
direkte serviceydelser, for eksempel at bygge 
skoler eller sikre vandforsyning, til at fokusere 
på at gøre mennesker i stand til selv at blive 
selvforsørgende og løse egne problemer. I dag 
ved man, at fattigdom og ulighed sjældent skyl-
des ressourcemangel, men snarere har rødder i 
ulige magtstrukturer og diskrimination. Det er 
dog stadig vigtigt at arbejde med menneskers 
egne evner til at løse deres problemer. 

UDGANGSPUNKT I 
MENNESKERETTIGHEDERNE 

I DUF arbejder vi med børn og unges rettigheder – 
navnlig retten til deltagelse og indflydelse i vores 
samfund, både i Danmark og globalt.
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FN’S VERDENSMÅL

FN’s verdensmål 
for bæredygtig 

udvikling

I DUF arbejder vi med FN’s 17 verdensmål, som blev 
vedtaget i 2015 og løber frem til 2030. Verdensmålene 
bidrager til at skabe bæredygtig udvikling i verden.

Gennem det internationale arbejde arbejder 
DUF med at realisere verdensmålene. Retnings-
linjerne for DUFs internationale pulje afspejler, at 
alle projekter, støttet af DUF, bidrager til opfyl-
delsen af særligt fire verdensmål:

• Mål 5 handler om at opnå ligestilling mel-
lem kønnene, blandt andet ved at sikre 
mænd og kvinders deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle niveauer i 
beslutningsprocesser og i samfundet.

• Mål 10 skal reducere den samfundsforårsa-
gede ulighed, og alle skal sikres lige mulig-
heder, eksempelvis ved at inddrage enhver 

– uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, 
oprindelse, religion, økonomisk eller anden 
status – i sociale og politiske beslutninger.

• Mål 16 har fokus på at støtte fredelige, ret-
færdige og inkluderende samfund. Der skal 
blandt andet sikres lydhøre, inkluderende, 
deltagerbaserede og repræsentative beslut-
ningsprocesser på alle niveauer. 

• Mål 17 om at styrke partnerskaber for frem-
tiden handler blandt andet om at opbygge 
kapaciteten og fremme partnerskaber mel-
lem organisationer i civialsamfundet og på 
tværs af landegrænser.
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SÅDAN SKABER 
I BÆREDYGTIG 
FORANDRING

Et projekt ses som bæredygtigt, når det bidrager til 
at opnå positive og varige forandringer for partneror-
ganisationen og målgruppen.

AT GØRE EN FORSKEL

Alle projekter skal være med til at gøre en positiv 
forskel for børn og unge. Jo større projekter og 
beløb I ansøger om, desto større er kravene til, at 
jeres projektarbejde bidrager til konkrete, varige 
forandringer. 

I jeres ansøgning skal I sætte klare mål for den 
forandring, I ønsker at skabe gennem jeres 
projekt, og forklare, hvordan jeres aktiviteter 
bidrager til, at I når jeres mål. Når I udvikler jeres 
projekt sammen i partnerskabet, skal I derfor 
beskrive, hvordan jeres projektaktiviteter gør en 
forskel for børn og unge, for partner-organisatio-
nen og i samfundet. Udviklingstrekanten er her 
et godt redskab til at analysere, hvordan jeres 
projekt og partnerskab bedst kan gøre en forskel. 

BÆREDYGTIGHED

Et projekt er bæredygtigt, når de forandringer, 
jeres partnerskab baner vej for, fastholdes eller 
videreføres, efter at projektstøtten og projektak-
tiviteterne er ophørt. Det kan for eksempel være 
et medlemsregistreringssystem, et nyt ledertræ-
ningsprogram eller varige forbedringer for børn 
og unges vilkår gennem fortalervirksomhed og 
interessevaretagelse. Overvej, hvordan I sikrer, 
at partnerorganisationen opnår kapacitet og 
ressourcer til selv at fastholde eller videreføre 

de forandringer, projektet skaber. Hverken jeres 
samarbejdspartnere eller målgrupperne må stil-
les i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold 
efter projektets afslutning. 

HVORNÅR ER ET PROJEKT BÆREDYGTIGT?
 
Om et projekt lever op til kravet om bæredyg-
tighed, vurderes samlet i forhold til det enkelte 
projekts karakter, størrelse og målsætninger. For 
nogle projekter vil finansiel bæredygtighed være 
vigtigst – for andre vil det være vigtigst at sikre 
lokal politisk opbakning til projektet. 

I et kortvarigt pilotprojekt kan det være svært at 
opnå en langsigtet effekt. Her kan fokus i ste-
det være, at I sørger for at indsamle værdifulde 
erfaringer og lærer målgruppen at kende, så den 
viden kan indgå i det fremtidige arbejde i orga-
nisationen og partnerskabet.

I kan fokusere på mindre, overskuelige foran-
dringsmål i hvert enkelt projekt og fortsætte 
samarbejdet med partnerorganisationen på en 
måde, hvor nye projekter bygger videre på tidli-
gere, eller hvor nye målgrupper eller målsætnin-
ger inddrages hen ad vejen. 

I større partnerskabsprojekter skal I skabe foran-
dringer, der kan leve videre, efter at projektet er 
afsluttet, og projektmidlerne er opbrugt.
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FRA IDE TIL PROJEKT

Et projekt begynder altid med en grundig pro-
blem- og kontekstanalyse, så I kan skabe bære-
dygtige forandringer i samfundet. Sammen med 
jeres partner kan I undersøge, hvilke problemer 
og behov jeres målgruppe har, fx ved at lave en 
problemanalyse ved hjælp af DUFs Problemtræ. 
I kan finde værktøjet på duf.dk/problemtree.

I ansøgningen kaldes den langsigtede foran-
dring for ”long-term development objective”. 
Den langsigtede forandring skal tage udgangs-
punkt i målgruppens reelle behov.  For at have 
nogle mere specifikke mål at arbejde henimod 
skal I også formulere nogle delmål. I ansøgnin-
gen kaldes de for ”immediate objectives”. For 
hvert delmål skal I knytte nogle succeskriterier, 
som skal hjælpe jer til at monitorere og evaluere 
jeres projekt. Monitorering og evaluering er en 

måde hvorpå I kan finde ud af, om I skaber de 
forandringer, I gerne vil opnå med jeres projekt.

Jeres aktiviteter er det I implementerer løbende 
for at opnå jeres delmål, og derfor kan I gennem 
monitorering af jeres projekt løbende se, om I 
er på rette vej med jeres aktiviteter, eller om der 
er behov for justeringer på projektet for at opnå 
jeres langsigtede forandring. 

HUSK – det er ikke altid, at jeres projekt går som 
planlagt. Kontakt DUFs internationale konsulen-
ter, hvis I får brug for at justere jeres projektakti-
viteter eller budgettet og har brug for gode råd. I 
kan finde redskaber til projektdesignet på duf.dk.

Når I udfylder jeres projektansøgning, skal I 
beskrive den langsigtede forandring, I ønsker at 
bidrage til at opnå med jeres projekt.
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UDVIKLINGSTREKANTEN
Et redskab til at skabe bæredygtige forandringer og 
sikre sammenhæng mellem jeres mål og de projekt-
aktiviteter, der skal sikre, at I når jeres mål.

Udviklingstrekanten består af tre komponenter:

• KAPACITETSOPBYGNING OG UDVIKLING 
AF ORGANISATIONEN 

• FORTALERVIRKSOMHED FOR BØRN OG 
UNGES RETTIGHEDER

• AKTIVITETER, HVORIGENNEM BØRN OG 
UNGE DELTAGER OG FÅR INDFLYDELSE.

Vægtningen mellem de tre ben i trekanten kan 
være forskellig – den afhænger af det konkrete 
projekt, konteksten og jeres organisationers kom-
petencer, værdier og fælles visioner. I skal ikke 
nødvendigvis arbejde med alle ben i et projekt, 
men I skal forholde jer til, hvorfor I vægter nogle 
ben i trekanten fremfor andre for at nå jeres mål. 

ORGANISATIONSUDVIKLING 

Organisationsudvikling er planlagte processer, 
der skal skabe en varig, positiv forandring i orga-
nisationen. Det kan fx være, at I arbejder med at 
styrke rekrutteringen og fastholdelsen af frivil-
lige, at der bliver mere ligestilling i organisatio-
nernes ansvarsposter, eller at organisationernes 
beslutningsprocesser bliver mere demokratiske 
og åbne. 

 Organisationsudvikling er primært en proces, 
hvor I har fokus indad og arbejder med de inter-
ne forhold i organisationen.

EKSEMPLER

• Facilitere workshops, hvor partnerorganisati-
onen laver strategi for at styrke medlemsde-
mokratiet. 

• Erfaringsudveksle om, hvordan partneror-
ganisationen kan øge sin medlemsbase og 
tiltrække nye frivillige.

• Sparring i partnerskabet om, hvordan I kan 
styrke partnerorganisationens kapacitet til 
at skabe bedre børne- og ungeaktiviteter 
eller udøve effektiv fortalervirksomhed.

FORTALERVIRKSOMHED

Fortalervirksomhed kan sammenlignes med 
interessevaretagelse og er en målrettet indsats 
for at tale for eller øve indflydelse på en sag 
med det formål at skabe varige, positive foran-
dringer for en målgruppe. Det kan I blandt an-
det gøre gennem oplysende arbejde over for de 
personer, som træffer beslutninger, eller som 
har indflydelse på beslutningsprocesser. For-
talervirksomhed kan fx være, at I samarbejder 
med skoleledelsen om bedre rammer for ung til 
ung-undervisning eller at styrke elevernes ind-
flydelse på skolen, eller at I laver en kampagne 
omkring unges valgret. 

Fortalervirksomhed er først og fremmest en 
proces, hvor I vender blikket udad og arbejder 
målrettet på at forbedre forholdene uden for 
organisationen.

EKSEMPLER

•  Påvirke ledere i lokalsamfundet, for eksem-
pel kirkeledere eller skoleledere, til at bakke 
op om jeres sag.

•  Holde møder med politikere på lokalt eller 
nationalt niveau for at påvirke dem til at 
handle på den problemstilling, jeres projekt 
beskæftiger sig med.

•  Lave en kampagne, der engagerer offentlig-
heden i en bestemt problemstilling.

•  Kontakte journalister og medier for at gøre 
dem interesserede i jeres budskab og sætte 
det på dagsordenen.

BØRNE- OG UNGEAKTIVITETER

Børne- og ungeaktiviteter er jeres projekts 
bidrag til at gøre en forskel for en bestemt 
målgruppe af børn og unge, der underbygger 
projektets overordnede formål. Aktiviteterne kan 
fx være et seminar med ungetræning, spejdermø-
der med afprøvning af nye aktiviteter eller opstart 
af mentorforløb på lokale skoler. 
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For at sikre mere varige forandringer skal akti-
viteterne være en del af eller et udgangspunkt 
for at arbejde med organisationsudvikling og 
fortalervirksomhed. I kan derfor ikke basere jeres 
projekt på børne- og ungeaktiviteter alene. 
Jeres børne- og ungeaktiviteter skal tage ud-
gangspunkt i organisationens og målgruppens 
behov. I kan for eksempel lave aktiviteter for 
børn og unge, som gør en forskel for dem som 
målgruppe og samtidig giver jer en forståelse af 
deres situation og behov.

Den viden kan I bruge til at tale børn og unges 
sag over for lokale myndigheder, og jeres aktivite-
ter kan her bidrage til, at I får opbakning og støtte 
fra lokalsamfundet. 

Børne- og ungeaktiviteter er primært aktiviteter 
for og med børn og unge. De kan både rette sig 
mod unge frivillige i organisationen og børn og 
unge uden for organisationen.

EKSEMPLER 

•  Undervise, træne og afholde workshops for at 
opbygge viden og styrke kompetencer blandt 
børn og unge eller deres ledere.

•  Opstarte en lektiecafé, ungdomsklub, spej-
dergruppe med mere.

•  Afholde et seminar, der retter fokus på børn 
og unges deltagelse i samfundet, hvor børn 
og unge er med til at planlægge og gennem-
føre seminaret.

ORGANISATIONS-
UDVIKLING

BØRNE- OG UNGEAKTIVITETER kan styrke 
viden og bidrage til effektiv fortalervirksom-

hed, der kan føre til, at beslutningstagere 
forbedrer børn og unges vilkår.

FORTALERVIRKSOMHED bygger på indsigt 
i målgruppens reelle behov og kan skabe 

varige, positive forandringer for målgruppen. 

God ORGANISATORISK KAPACITET 
danner grundlag for organisationens 

legitimitet og evne til at udføre forta-
lervirksomhed.

Vellykket FORTALERVIRKSOMHED 
kan styrke organisationens aner-

kendelse og relationer.

BØRNE- OG 
UNGEAKTIVITETER

FORTALER- 
VIRKSOMHED

En stærk ORGANISATORISK 
KAPACITET er vigtig for planlægningen 

og kvaliteten af aktiviteterne. 

BØRNE- OG UNGEAKTIVITETER 
styrker organisationens legitimitet og 

inddrager og ansvarliggør frivillige. 
Aktiviteterne giver viden om de børn og 

unge, der deltager, og det faglige områ-
de, der arbejdes med.
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PARTNERSKABER 
– SAMARBEJDE 
OG FORANKRING

For at et projekt kan få støtte gennem DUFs inter-
nationale pulje, skal det gennemføres i partner-
skab mellem en eller flere af DUFs medlemsorga-
nisationer og en eller flere partnerorganisationer. 

Gevinsten ved et partnerskab er, at den danske 
organisation har en samarbejdspartner, som 
kender de lokale forhold. På den måde får I 
direkte adgang til information om forholdene 
for børn og unge, om den lokale frivilligheds- og 
foreningskultur og om de udfordringer, der er 
for at skabe lige muligheder for drenge og piger, 
mænd og kvinder. Samtidig får i et organisato-
risk venskab, som kan være med til at udvikle 
jeres egen organisation og give nye muligheder 
for engagement til jeres medlemmer.

STARTSKUD TIL ET GODT PARTNERSKAB

Når I bygger et partnerskab op fra bunden, er det 
vigtigt, at I gør jer nogle konkrete overvejelser 
om, hvad der kan gøre det stærkt og levedygtigt.
Et godt match bygger på grundige overvejelser 
og ærlige samtaler om, hvad I som organisati-
oner brænder for, og hvilke positive og varige 
forandringer I gerne vil være med til at skabe 

for børn og unge. Hvis partnerskabet skal give 
mening, skal jeres organisationer have noget til 
fælles, som I kan arbejde sammen om. Derud-
over er det vigtigt, at I undersøger, hvordan en 
kommende partner er organiseret.  

Brug tre-cirkel-modellen og Udviklingstre-
kanten som samtaleværktøjer i partnerska-
bets indledende møder. Find dem og andre 
værktøjer i toolboxen på duf.dk

FORANKRING

Et sidste vigtigt element er princippet om pro-
jektets forankring og kendskab, som gælder for 
begge jeres organisationer:

DUF kan kun støtte projekter, som er forankret i 
begge organisationer. DUF kan altså ikke støtte 
partnerskaber og projektgrupper, som kun har 
en minimal tilknytning til DUFs medlemsorgani-
sation eller partnerorganisationen.

For at sikre den brede forankring i organisa-
tionerne er det vigtigt, at organisationernes 
ledelse bakker op om samarbejdet, og at så 

Projekterne gennemføres i partnerskaber for at 
skabe langsigtede, lokalt forankrede forandringer 
fremfor kortsigtede projektaktiviteter.

For at I får det bedst mulige samarbejde og 
resultat, er det afgørende, at I taler åbent om de 
behov og ønsker, I hver især har.

• Hvilke værdier bygger I på som organisa-   
tioner?

• Hvad ønsker I at få ud af partnerskabet og 
projektet, og hvad kan I lære af det?

• Hvad kan I bidrage med?

• Imødekommer I hinandens ønsker og         
behov?

Når I skal finde den rette partner, er det vigtigt, 
at I overvejer følgende:

• Hvordan ledes organisationen? Er den de-
mokratisk?

• Har den aktive, lokale frivillige? Og har de ind-
flydelse på aktiviteterne og organisationen?

• Hvordan finansieres organisationen? Har den 
andre indtægter, partnerskaber og donorer?

• Hvordan organiseres aktiviteterne for or-
ganisationens målgruppe? Hvem står for 
aktiviteterne? 

4

KEND JERES PARTNER ET PARTNERSKAB, DER PASSER
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mange som muligt deltager i partnerskabet 
og får kendskab til projektaktiviteterne. Derfor 
forpligter I jer på at informere om projekterne 
og de resultater, I opnår. 

I skal også undersøge, hvordan I kan tage ved 
lære af samarbejdet og aktivt bruge det i jeres 
organisationer.

LIGEVÆRDIGHED – ET BÆRENDE PRINCIP

Ligeværdighed er et helt grundlæggende princip 
for gode partnerskaber. Ligeværdighed betyder:

• At I som organisationer respekterer hinan-
dens synspunkter

• At begge parter bidrager med noget til pro-
jektet og partnerskabet

• At begge parter bestræber sig på at lære af 
og udvikle sig gennem partnerskabet

• At begge parter har indflydelse på og ansvar 
for de fælles projekter.

Kravet om fælles indflydelse gælder altså lige 
fra planlægningen af jeres projekt til dets gen-
nemførelse, økonomistyring, monitorering og 
evaluering.

Derfor skal I meget tidligt i partnerskabet finde 
ud af, hvad jeres roller hver især er – og definere 
klart, hvilke forventninger I har til hinanden, og 
hvem der er ansvarlig for hvad. DUF anbefaler, at 
I laver en partnerskabsaftale, hvor jeres indbyr-
des forventninger er skrevet ned sammen med 
andre væsentlige temaer som for eksempel jeres 
fælles vision og ansvarsfordeling. 

ADMINISTRATION OG ANSVARSFORDELING

Når et projekt tildeles støtte fra DUFs internati-
onale pulje, bliver pengene bevilget til den dan-
ske organisation, og den danske organisation 
er økonomisk og juridisk ansvarlig over for DUF. 
Men partnerorganisationen skal have ansvar for 
at gennemføre projektet og administrere det 
sammen med den danske organisation.
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FORMELLE KRAV 
OG REGLER FOR 
STØTTE5

Søger du DUFs internationale pulje er der en række 
krav og regler, som I og jeres partner skal leve op til 
for at modtage støtte til jeres projekt.

HVEM KAN SØGE?

DUFs medlemsorganisationer kan søge om støt-
te fra DUFs internationale pulje. 
Som lokalgruppe eller -forening i en af DUFs 
medlemsorganisationer kan I søge puljen, hvis je-
res landsorganisation godkender partnerskabet, 
tager ejerskab for samarbejdet og påtager sig det 
juridiske og økonomiske ansvar for projekterne.

Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange 
den samme organisation kan søge støtte og få 
tildelt støtte fra puljen.

DUFs medlemsorganisationer kan gå sammen 
om at søge. Hvis I vælger at gå sammen om at 
ansøge puljen, gælder de samme regler og krav 
som for enkeltorganisationer. Alle organisatio-
ner i partnerskabet skal være aktivt involverede 
i at gennemføre projektet.

Hvis I indgår i et udvidet partnerskab, skal I 
udarbejde en partnerskabsaftale eller lignende. 
På den måde sikrer I, at alle parter er enige om 
ansvarsfordelingen og de vilkår og principper, 
der er for samarbejdet. Den ene af DUFs med-
lemsorganisationer skal tage det juridiske og 
økonomiske ansvar over for DUF. I jeres ansøg-
ninger og andre dokumenter skal det fremgå, 
hvem jeres samarbejdsorganisationer er. 

Alle de danske organisationer, som er en del 
af samarbejdet, skal som udgangspunkt være 
medlem af DUF. 

Hvis I har en samarbejdspartner i Danmark, 
som ikke er medlem af DUF, kan I kontakte DUF 
for at høre mere om jeres muligheder for at 
søge puljen i samarbejde med dem.

HVOR I VERDEN?

• Projekterne skal som regel finde sted i part-
nerlandet.

• Projekterne skal finde sted i lande, som er 
berettigede til at modtage udviklingsbi-

stand. Disse lande er opført på OECD’s ”DAC 
List of ODA Recipients”. 

• Puljen kan støtte regionale aktiviteter, som 
inddrager organisationer fra flere lande i 
en region – men kun, hvis samtlige lande i 
regionen opfylder de ovenstående krav.

HELLERE MENNESKER END MURSTEN

Generelt støtter DUFs pulje hellere mennesker 
end mursten, og puljen skal søges til at dække 
omkostninger ved det enkelte projekt fremfor 
organisationens daglige drift. Der kan søges om 7 
procent af projektudgifterne til administration af 
projektet hos den danske medlemsorganisation. 
Støtte til administration af projektet hos partner-
organisationen budgetteres under hovedbudget-
posten ”Projektstøtte”.

• I forbindelse med opstarten eller gennemfø-
relsen af jeres projekt giver puljen tilskud til 
nødvendige udgifter, som ikke har karakter af 
løbende udgifter til den daglige drift. Indkøb 
af udstyr og inventar kan kun støttes, hvis 
der er særligt gode argumenter for det. I skal 
desuden redegøre for, hvem der ejer udstyret, 
og hvordan brugen heraf kan fortsætte efter 
projektets afslutning.

• Indkomstgenererende aktiviteter samt socia-
le serviceydelser, som for eksempel skolefor-
løb og lægeundersøgelser, kan kun støttes, 
hvis de indgår som en mindre del af jeres 
projekt og er tænkt sammen med projektets 
overordnede formål.

SÆRLIGE REGLER OM STØTTE TIL 
LØN I PARTNERORGANISATIONEN

I pilot- og partnerskabsprojekter kan I søge 
støtte til at dække lønudgifter i partnerorganisa-
tionen i begrænset omfang, hvis arbejdsbyrden 
omkring administration og praktisk koordine-
ring af projektet eller særlige aktiviteter er større 
end det, man kan forlange af frivillige.
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Behovet for løn skal være begrundet i mulighe-
den for at understøtte det frivillige arbejde og 
for at skabe bedre betingelser for effekt og bæ-
redygtighed i aktiviteterne og i partnerskabet. I 
kan ikke forvente at få bevilget lønudgifter i flere 
på hinanden følgende projekter. Lønudgifterne 
skal anses som en mulighed for at opbygge en 
stærk frivilligkultur.

• En lønudgift i partnerorganisationen må i 
udgangspunktet maksimalt udgøre 10 pro-
cent af de samlede udgifter af hovedbudget-
posten ”Projektstøtte”. Større udgifter til løn 
kan bevilges i særlige tilfælde, eksempelvis 
hvis I har et større koordineringsbehov på 
grund af flere partnere, eller hvis I arbejder 
med en særlig målgruppe såsom børn.

• Hvis I vil søge støtte til at dække eventuelle 
lønudgifter i partnerorganisationen, er det 
et krav, at I laver en grundig jobbeskrivel-
se, som tydeliggør den ansattes rolle og 
ansvarsområder. Støtte til lønudgifter skal 
budgetteres under det generelle budget, 
men ikke under hovedbudgetposten ”Pro-
jektstøtte”.

SÆRLIGE REGLER OM STØTTE TIL LØN I
DEN DANSKE MEDLEMSORGANISATION

Eventuelle lønkroner i Danmark skal som 
udgangspunkt altid trækkes fra administra-
tionsbidraget. Der kan dog være helt særlige 
omstændigheder, der gør støtte til lønudgifter 
i den danske medlemsorganisation nødvendig 
for at understøtte frivilligengagementet. Det kan 
eksempelvis være, hvis jeres frivillige er børn eller 
meget unge og kræver en myndig person til at 
understøtte arbejdet – for eksempel ved deltagel-
se på projektbesøg. 

• Hvis I vil søge støtte til at dække eventuelle 
lønudgifter i den danske medlemsorganisa-
tion, er det et krav, at I laver en grundig job-
beskrivelse, der tydeliggør den ansattes rolle 
og ansvarsområder, hvad den ansatte skal 
bidrage med, samt hvordan og med hvilket 
formål der bidrages.

• Eventuelle lønudgifter i den danske med-
lemsorganisation skal kobles til specifikke 
aktiviteter i projektet og skal budgetteres 
under de relevante hovedbudgetlinjer i det 
detaljerede budget. Støtte til lønudgifter 

OECD

I finder OECD’s DAC-landeliste på OECD’s
hjemmeside. Listen opdateres løbende. Søg 
efter: ”DAC List of ODA Recipients”. 
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• Studieture

• Udvekslingsophold, der ikke er en del af et 
partnerskab

• Uddannelsesstipendier

• Generel drift, herunder partistøtte og       
missionsvirksomhed

• Katastrofebistand

• Renoverings- og forsendelsesaktiviteter

• Udstyrsleverancer og byggeprojekter, der 
ikke er en væsentlig del af projektet

• Enkeltmandsorganisationer, det vil sige 
organisationer bestående af én person eller 
en familie

• Aflønning af frivillige

• Aktiviteter, der allerede har fundet sted 

• Delfinansiering af større projekter og pro-
grammer og EU-samfinansiering. Projekter 
støttet af DUF kan dog indgå som et delele-
ment i en længere række af aktiviteter, men 
skal altid gennemføres selvstændigt med 
selvstændig afrapportering og regnskab.

• Diæter: I særlige tilfælde kan DUF give 
dispensation fra denne regel. Kontakt DUFs 
internationale konsulenter, hvis I mener, der 
er grund til at få udbetalt diæter eller lignen-
de i forbindelse med jeres projekt.

deles ud på samtlige relevante budgetlinjer, 
hvis det gælder flere. Der skal angives antal 
timer og anslået timepris for opgaveløsnin-
gen under hver aktivitet, der søges støtte til, 
som ligeledes skal fremgå af budgettet. I det 
reviderede regnskab skal det fremgå, hvor 
meget der er brugt på løn under de enkelte 
budgetlinjer.

• De reelle lønudgifter må ikke overskride 
Danidas takster, og lønnen må ikke forud-
betales til den ansatte. Det er den danske 
medlemsorganisations ansvar at indberette 
til SKAT.

STØTTE TIL DANSKE FRIVILLIGES DELTAGELSE

Jeres muligheder for at søge støtte til danskeres 
rejseudgifter afhænger af, hvilken projekttype I 
beskæftiger jer med.

Det gælder for alle projekttyper, at rejseudgif-
ter skal holdes så lave som muligt. Det vil sige, 
at rejser skal foregå på økonomiklasse, og jeres 
udgifter til forplejning og overnatning skal være 
rimelige i forhold til prisniveauet i landet, I rejser 
til. Rejseudgifter må aldrig overstige den danske 
stats diætsatser for det pågældende land.

Er der tale om pilotprojekter og partnerskabs-
projekter, kan I søge støtte til, at danske unge 
kan deltage på lige fod med unge fra partnerlan-
det, når det giver mening i forhold til projektet. I 
skal altid argumentere for, hvordan dansk tilste-
deværelse er givende for projektet, at udgifterne 
har grund i projektets formål og aktiviteter og er 
fornuftige ud fra projektets samlede budget, for-
mål og aktiviteter. DUF anbefaler, at organisati-
onerne selv bidrager til de danske medlemmers 
rejseudgifter. 

HANDICAPKOMPENSATION

I alle projekttyper kan I søge om handicapkom-
pensation til at dække ekstra udgifter, som er 
forbundet med deltagelse af personer med han-
dicap. I kan for eksempel søge om støtte til at 
dække international transport, hotel, forsikring, 
vaccination og visum til hjælpere, der deltager 
på udlandsrejser. 

REFUSION AF INTERNATIONALE UDGIFTER I 
FORBINDELSE MED DRIFTSTILSKUD

De landsorganisationer, der får driftstilskud (tips-
midler) fra DUF, kan få refunderet 75 procent 
af nettoudgifterne ved internationale aktivite-
ter. Det kan for eksempel være møder, kurser, 
studierejser, lejre og seminarer, som enten er 
afholdt i Danmark eller i udlandet.

I kan søge om refusion for de nettoudgifter, 
som har direkte forbindelse til selve aktiviteten. 
Indtægter som for eksempel projekttilskud og 
deltagerbetaling skal være trukket fra det beløb, 
I søger om at få refunderet, så i sidste ende skal 
landsorganisationen altid betale de 25 pro-
cent selv. Refusionen for de udgifter, I har haft 
i det senest afsluttede regnskabsår, skal søges 
sammen med jeres almindelige ansøgning om 
driftstilskud til DUF og skal derfor indgå i lands-
organisationens regnskab. 

Se alle krav for refusion i DUFs tilskudsregler. 
Tilskudsreglerne kan downloades på duf.dk.

Hvis I er tvivl om, hvorvidt jeres organisation 
kan søge om refusion af nettoudgifter ved in-
ternationale aktiviteter, eller ønsker vejledning 
ift. om jeres internationale aktiviteter lever op 
til kravene for at være refusionsberettiget kan I 
kontakte DUFs Tipsadministration. 

DUF STØTTER IKKE



21

KRAV TIL PARTNERORGANISATIONEN

• Være en organiseret gruppe      
med demokratisk styring             
Partnerorganisationen skal være en forening, 
institution, sammenslutning eller organisation, 
som arbejder ud fra demokratiske principper 
og har gennemsigtige strukturer og beslut-
ningsprocesser. Det betyder også, at organi-
sationens ledelse ikke må være fuldstændigt 
uden for demokratisk kontrol. Jeres projekt 
kan også have som mål at arbejde aktivt 
med demokratisk organisationsudvikling.

• Arbejde ikke-diskriminerende                      
Partnerorganisationen må ikke diskrimine-
re en bestemt etnisk, religiøs, politisk eller 
anden gruppe i samfundet.

• Have børn og unge som målgruppe          
Partnerorganisationen skal have børn og 
unge som målgruppe og skal samtidig give 
dem reel indflydelse i organisationen – med 
mindre der er tale om en organisation, som 
udelukkende har børn som målgruppe.  
Jeres projekt kan også have som mål at 
arbejde aktivt med at sikre børn og unges 
indflydelse i organisationen.

• Have kapacitet til at gennemføre projektet 
I skal vælge en partnerorganisation, som har 

ressourcerne til at gennemføre projektets 
forskellige aktiviteter i samarbejde med jer. 
Hvis der er tvivl om partnerens kapacitet til 
at administrere projektet, kan I overveje at 
inddrage en eller flere andre organisationer 
i projektet.

• Arbejde non-profit

• Have hjemme i lande opført på OECD’s 
DAC-landeliste

SAMARBEJDE MED POLITISKE PARTIER OG 
RELIGIØSE ORGANISATIONER

Partipolitiske og religiøse organisationer er 
oplagte samarbejdspartnere for mange af DUFs 
medlemsorganisationer. Der er mange styrker 
ved at arbejde med disse aktører, da de ofte har 
et godt netværk og god mulighed for at få ind-
flydelse på samfundsudviklingen. 

DUF er forpligtet til at forvalte den internatio-
nale pulje uden at favorisere bestemte politiske 
overbevisninger eller trosretninger. 

STØTTE TIL POLITISKE ORGANISATIONER 
ELLER PARTIER

Politiske partier kan bidrage til at udvikle sam-
fundet på mange områder. De kan eksempelvis 
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være med til at fremme udviklingen af demo-
kratiske, pluralistiske politiske systemer, der er 
ansvarlige og legitime – og til at bane vej for en 
demokratisk politisk kultur og dialog mellem 
borgere og det politiske system. 

Alligevel skal I være særligt opmærksomme, når I 
vælger en partipolitisk organisation som partner. 
De politiske erfaringer og ideologier, I kender fra 
Danmark, kan ikke nødvendigvis overføres til poli-
tiske systemer og partier i andre lande. Derfor skal 
I analysere det politiske system i partnerlandet og 
undersøge partnerorganisationens ideologiske 
ståsted, rolle og historik i samfundet. 

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOMME PÅ:

• Organisationen eller partiet forpligter sig til at 
efterleve demokratiske principper, har evne 
og vilje til at repræsentere en gruppe borge-
res interesser og har et klart politisk program.

 
• Organisationen eller partiet forpligter sig 

til at respektere menneskerettighederne 
samt på at arbejde for et pluralistisk, politisk 
system med demokratisk dialog mellem 
forskellige politiske overbevisninger.

• Når offentlige kampagner indgår som en del 
af jeres projekt, må kampagnen ikke have 
som formål at promovere et bestemt politisk 
parti, og det må derfor ikke være det pri-
mære sigte med og indhold i kampagnen. 
I forbindelse med en kampagne om noget 
andet må partierne godt samtidig promove-
re sig selv, eksempelvis ved at bære logo.

DUFS PULJE STØTTER:

• Projekter, der politiserer ungdommen og 
skaber politisk engagement.

• Projekter, der opfordrer unge til at deltage 
i demokratiet, for eksempel ved at bruge 
deres ret til at stemme ved valg.

• Organisationsudvikling, hvis fokus er at 
styrke partiets relation til medlemmer og 
inddrage medlemmerne i udvikling af pro-
grammer og politik.  

• Organisationsudvikling, hvis fokus er at 
styrke interne demokratiske strukturer, 
gennemsigtighed og ansvarlighed over for 
medlemmer og samfund, så beslutninger 
træffes i et medlemsdemokrati.

  
• Projekter, der støtter udviklingen af et fler-

partisystem.

• Fortalervirksomhed, der ikke varetager sær-
lige partipolitiske interesser, men varetager 
bredere samfundsmæssige hensyn.

• Tværpolitisk dialog og samarbejde. 

DUFS PULJE KAN IKKE STØTTE:

• Valgkamp og promovering af et bestemt 
parti.

• Direkte træning af valgkandidater for et 
enkelt parti.

• Projekter, der eksplicit favoriserer en bestemt 
etnisk eller religiøs gruppe i samfundet.

STØTTE TIL RELIGIØSE ORGANISATIONER

I mange lande er religiøse organisationer cen-
trale aktører inden for socialt arbejde og uddan-
nelse, og religion kan være en vigtig del af unge 
menneskers identitet og sociale fællesskaber. 
Religiøse organisationer når ofte ud til andre be-
folkningsgrupper end sekulære civilsamfunds-
organisationer gør, og de formår at forbinde 
græsrodsniveauet med nationale og internatio-
nale niveauer.
 
Et partnerskab med trosbaserede organisatio-
ner kan altså give jer mange fordele. I skal dog 
være meget opmærksomme på, at en eventuel 
partners religiøse base ikke kommer i vejen for 
den rettighedsbaserede tilgang i jeres projekt.

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOMME PÅ:

• Organisationens religiøse ståsted og tilgang 
til marginaliserede grupper og udviklingsar-
bejde i den pågældende kontekst. 

• Organisationens interne demokratiske 
strukturer, herunder om unge har mulighed 
for at øve indflydelse og bliver taget seriøst.

• Mulighederne for samspil mellem forta-
lervirksomhed og organisationens sociale 
arbejde, kendskab til og inddragelse af mar-
ginaliserede grupper.

DUFS PULJE STØTTER:

• Demokratisk organisationsudvikling, herun-
der inddragelse af unge og kvinder i organi-
sationens beslutningsprocesser.

• Fortalervirksomhed på vegne af unge eller 
marginaliserede grupper. 

• Tværreligiøs dialog og samarbejde.

• Dialog, forsoning og konfliktløsning.

DUFS PULJE KAN IKKE STØTTE:

• Fremme af en bestemt trosretning eller pro-
movering af en bestemt religiøs gruppe.
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• BØRN OG UNGES INDFLYDELSE,                
DELTAGELSE OG RETTIGHEDER

• FRIVILLIGHED

• KØNSLIGESTILLING 

BØRN OG UNGES INDFLYDELSE, 
DELTAGELSE OG RETTIGHEDER

Børn og unge er den primære målgruppe for 
DUFs internationale arbejde. Børn og unge 
udgør en stor samfundsressource, som desvær-
re ofte bliver ignoreret, marginaliseret eller sat 
uden for indflydelse. Derfor skal jeres projekt 
fokusere aktivt på at styrke børn og unges rettig-
heder, aktive deltagelse og indflydelse. 

• På organisationsniveau skal jeres projekt 
sikre, at børn og unge har indflydelse på 
projektaktiviteterne og bliver inddraget 
aktivt i planlægning og implementering af 
projektet, herunder også i organisationens 
beslutningsprocesser.

• På samfundsniveau skal den langsigtede 
effekt af jeres projekt bidrage til at styrke 
unges stemme og indflydelse i samfundet 
generelt. 

 
FRIVILLIGHED 

Frivillighed bygger på lyst, engagement, fælles-
skaber, ansvarsfølelse og begejstring – og det er et 
vigtigt element i et aktivt foreningsliv. Formålet 
med at fremme en frivillighedskultur er at styrke 
det samfundsansvar og -engagement, som i sid-
ste ende udgør fundamentet i et demokrati.
 
• I skal beskrive den lokale frivillighedskultur 

i partnerorganisationen og samfundet, og 
hvordan jeres projekt er med til at involvere 
og engagere frivillige i både Danmark og 
partnerlandet.

• I skal forklare, hvilken rolle de frivillige spiller 
i organisationen og undersøge deres mulig-
heder for indflydelse.

KØNSLIGESTILLING

Lige muligheder for mænd og kvinder er et 
væsentligt element i ethvert demokrati. I mange 
samfund er der ulige magtstrukturer, som diskri-
minerer borgere på baggrund af deres køn. Sam-
tidig er der forskellige forventninger og funktio-
ner knyttet til det at være dreng/mand og pige/
kvinde, der påvirker mulighederne for deltagelse 
og indflydelse. Det drejer sig især om kvinder og 
piger, der bliver frataget grundlæggende rettig-
heder – men drenge og mænd kan også opleve 
pres og barrierer, knyttet til deres køn. 

Kønsroller og magtstrukturer findes i forenings-
livet, på arbejdsmarkedet, i politik og i famili-
en. Det er derfor vigtigt, at I undersøger, hvilke 
barrierer der er for begge køn – og I skal i jeres 
partnerskab arbejde aktivt for at sikre reelle og 
lige muligheder for begge køn i projektaktivite-
terne. Husk derfor:

• I skal analysere mænd og kvinders roller, 
behov og muligheder for at deltage og få 
indflydelse – på både organisatorisk og sam-
fundsmæssigt niveau.

 
• I skal redegøre for, hvordan jeres projekt 

sikrer lige og reelle muligheder for begge 
køns deltagelse i, udbytte af og indflydelse 
på projektaktiviteterne. 

• I skal også redegøre for, hvordan jeres 
projekt bidrager til at skabe lige og reelle 
muligheder for, at både mænd og kvinder 
kan deltage i organisationens arbejde og få 
indflydelse i organisationen. 

TVÆRGÅENDE KRAV 
TIL PROJEKTET
DUFs internationale arbejde hviler på tre tværgående 
krav, som jeres projekt skal integrere i analysen af 
konteksten og i projektdesignet: 
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OTTE 
PROJEKT-
TYPER6

DUFs internationale pulje kan støtte otte projekt-
typer i alle partnerskabernes faser. Fra første 
kontakt til det gennemførte projekt. 

Samlet set er projekttyperne designet til at støt-
te jeres partnerskaber i alle faser – lige fra I knyt-
ter den første kontakt og gennemfører de første 
mindre projekter, til I laver en mere langsigtet 
strategi for jeres partnerskab og gennemfører 
store projekter, eksempelvis med ungdomslede-
re tilknyttet. 

Fire af projekttyperne – partneridentifikation, 
forundersøgelse, pilotprojekt og partnerskabs-
projekt – skal i udgangspunktet afsluttes, før I 
kan søge om et nyt projekt.

Fire af projekttyperne – partnerskabsudvikling, 
ungdomslederudveksling, oplysningsaktivitet 
og netværksaktivitet – kan ansøges sideløbende 
med pilot- og partnerskabsprojekter. 

DUF anbefaler, at I opbygger jeres partnerskab 
og projektaktiviteter gradvist og tilpasser projek-
ternes størrelse til den kapacitet og de erfarin-
ger, I hver især har som organisationer og i jeres 
partnerskab. Er jeres partnerskab helt nyt, kan 
det være en god idé at gennemføre et pilotpro-

jekt, så I lærer hinanden og konteksten at kende, 
før I kaster jer ud i større partnerskabsprojekter.
Når I har gennemført de første projekter sam-
men, er det vigtigt, at I tænker ud over det enkel-
te projekt og overvejer en langsigtet strategi for 
jeres samarbejde. 

Tænk over, hvordan I får de enkelte projekter til 
at spille sammen, så I skaber sammenhæng og 
fremdrift i jeres partnerskab.

ERFARING OG LÆRING

Den læring og erfaring, I opnår gennem jeres 
partnerskab og projekt, skal I bruge fremadret-
tet, og den er samtidig et udtryk for progression 
– at I udvikler jeres partnerskab, bliver dygtigere 
og dermed skaber større effekt.  

HUSK, at når I søger om støtte gennem DUFs 
internationale pulje, gælder det altid, at kra-
vene til projekternes faglige kvalitet, effekt og 
bæredygtighed stiger i takt med jeres projek-
terfaring. DUF stiller samtidig større krav, jo 

Partneridentifikation

Netværksaktivitet

Forundersøgelse

Pilotprojekt

Partnerskabsprojekt

Partnerskabsudvikling

Ungdomslederudveksling

Oplysningsaktivitet

PROJEKTTYPE MAKSIMALT BELØB FORMÅL

Find den rette partnerorganisation50.000 kr.

50.000 kr.

200.000 kr.

750.000 kr.

*50.000 kr.

20.000

Undersøg idéer og udvikl et projekt

Afprøv en ny idé eller lav et mindre projekt

Lav et større eller længerevarende projekt

Mød hinanden og udvikl jeres partnerskab

Deltag i en netværksaktivitet

Tilknyt fuldtidsfrivillige til jeres pilot- eller 
partnerskabsprojekt

Rimelige og 
nødvendige udgifter

50.000 kr.

*Der kan søges op til 100.000 kr., såfremt der indgår en egenfinansiering på minimum 50 procent af alle udgifter over 50.000 kr.

Oplys og engager andre i jeres arbejde
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UNGDOMSLEDERUDVEKSLING
Tilknyt fuldtidsfrivillige til jeres 
pilot- eller partnerskabsprojekt

NETVÆRKSAKTIVITET
Begge organisationer kan 

deltage i en netværksaktivitet

PARTNERSKABSPROJEKT
Lav et større eller 

længerevarende projekt

PILOTPROJEKT
Afprøv en ny idé eller lav 

et mindre projekt

FORUNDERSØGELSE
Undersøg idéer og udvikl 

et projekt

PARTNERIDENTIFIKATION
Find den rette 

partnerorganisation

OPLYSNINGSAKTIVITET
Oplys om og engager andre i 

jeres arbejde

PARTNERSKABSUDVIKLING
Mød hinanden og udvikl 

jeres partnerskab
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DUF finansierer rimelige og nødvendige udgifter 
i forbindelse med jeres projektaktiviteter. 

HUSK
• I må meget gerne søge mindre beløb end 

beløbsgrænsen, der er angivet ved projekt-
typen.

• Når I ansøger om støtte til et projekt, skal I 
redegøre for, hvorfor projektet koster det, I 
ansøger om. I skal vise, hvad de enkelte bud-
getposter dækker over.

• I kan få gode råd om budgetlægning i DUFs 
økonomimanual og hos DUFs internationale 
konsulenter. 

Find økonomimanualen på duf.dk. 

DUF opfordrer til, at I indtænker oplysningsak-
tiviteter som en helt naturlig del af jeres part-
nerskab. I kan bruge op til 2 % af jeres budget 
til formålet. Det kan både skabe opbakning til 
jeres internationale engagement internt i jeres 
egen organisation, være med til at promovere 
jeres organisation eksternt og skabe offentlig 
opmærksomhed omkring unge frivilliges rolle i 
Danmarks udviklingssamarbejde. 

Oplysningsaktiviteter kan eksempelvis være 
oplæg om jeres projekt for andre børn og unge 
i jeres organisation, på uddannelsesinstitutioner 
og lignende, eller en strategi for, hvordan lokale 
medier kan bringe information om jeres projek-
taktiviteter. Kontakt DUFs internationale konsu-
lenter, hvis I ønsker rådgivning om jeres eksterne 
kommunikation og oplysningssaktiviteter. 

FINANSIERING AF PROJEKTTYPERNE
OPLYSNINGSINDSATSER SIKRER 
FORANKRING JERES ARBEJDE

større beløb I ansøger om. Endelig skal både 
den danske medlemsorganisation og partneren 
redegøre for, at I har kapaciteten til at gennem-
føre projektet. Husk at skelne mellem de pro-
jektfrivilliges erfaringer og organisationernes 
erfaringer, når I skriver ansøgningen.

Selvom I har en langsigtet strategi, skal hvert pro-
jekt fortsat ansøges som et selvstændigt og af-
grænset projekt. Derfor kan I som udgangspunkt 
ikke starte nye projektaktiviteter op inden for 
samme partnerskab, før igangværende projekter 
er afsluttet, og regnskab og rapport er afleveret 
til DUF – for først da har I gjort jer de erfaringer, I 
skal bygge jeres næste ansøgninger på.
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

PARTNERIDENTIFIKATION   
FORMÅL

En partneridentifikation giver mulighed for, at 
medlemmer af den danske organisation kan 
mødes med en eller flere potentielle partnere 
og undersøge mulighederne og grundlaget for 
at etablere et fremtidigt partnerskab. Det er her 
vigtigt at undersøge organisationens struktur, 
værdier og visioner – og afstemme forventninger 
til jeres partnerskab og projektidéer.

Partneridentifikationen er det sted, I bør starte, 
hvis I ikke tidligere har gennemført projektakti-
viteter, og I endnu ikke har et fast partnerskab. 
Hvis I ikke selv allerede har kontakter i partner-
landet, kan DUF hjælpe med idéer. 

KRAV

Partneridentifikationen skal foregå i det forven-
tede partnerland.

For at få støtte skal jeres ansøgning afklare og 
beskrive:

• De ønsker jeres organisation har til en frem-
tidig partner for at opnå et godt match.

• De organisationer I vil besøge i partner-
landet. Der skal være etableret kontakt på 
forhånd.

• Hvordan rejsen skal lede frem til etablerin-
gen af et partnerskab. Der skal vedlægges et 
detaljeret program, hvor I beskriver, hvilke 
aktiviteter og metoder I vil bruge i mødet 
med de potentielle partnere – I kan for 

eksempel bruge Udviklingstrekanten som 
samtaleværktøj og analyseredskab.

 
• Hvordan I vil spørge ind til og få viden om 

de tværgående krav: frivillighedskulturen, 
køn, ligestilling og unges position i organisa-
tionen og lokalsamfundet.

• Hvilket konkret produkt rejsen skal lede 
frem til – det kunne for eksempel være 
forskellige idéer til fælles projekter eller en 
partnerskabsaftale.

FINANSIERING

Partneridentifikationer kan støttes med op til 
50.000 kr. I kan maksimalt få støtte til rejse-
omkostninger for tre personer, der rejser fra 
Danmark.

Der gives tilskud til transport på økonomiklasse 
(internationalt og lokalt), forsikringer, visum, op-
hold og forplejning under rejsen og nødvendige 
vaccinationer. Der kan også søges om 7 procent 
af de samlede projektudgifter til administration.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Partneridentifikationen skal evalueres, og I skal 
derudover indsende en kort rapport til DUF. 
I skal aflægge særskilt regnskab for partneri-
dentifikationen. Skemaer til afrapportering og 
regnskab kan downloades på duf.dk

Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab for turen er 1 måned efter partneriden-
tifikationens afslutning. 

• Møder med potentielle partnerorganisatio-
ner. Workshops og diskussioner for at under-
søge forventninger til et partnerskab, kapaci-
tet til projektarbejde og idéer til projekter.

 
• Møder med andre relevante organisationer og 

institutioner, som kan give indblik i forholdene 
i partnerlandet, for eksempel i forhold til fri-
villighed og ligestilling. Andre organisationer 
kan også give en udefrakommende vinkel på 
den potentielle partnerorganisations arbejde.

Hvis I ikke tidligere har lavet projekter under 
DUFs internationale pulje, anbefaler vi, at I 
tager et møde med en af DUFs internationale 
konsulenter, inden I ansøger, for at tale om de 
fremtidige muligheder for at modtage projekt-
støtte fra DUFs pulje – herunder kravene til jeres 
kommende partner. 

Brug toolboxen – der er redskaber til de indle-
dende snakke om partnerskabet. Find toolboxen 
på duf.dk/toolbox.

DUF ANBEFALER: 
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FORUNDERSØGELSE 

FORMÅL

En forundersøgelse giver mulighed for, at I i fæl-
lesskab kan udvikle og forberede et pilotprojekt 
eller et partnerskabsprojekt. 

Hvis I har et partnerskab, kan I søge om støtte til 
en forundersøgelse, som kan hjælpe jer med at 
spore jer ind på de fælles idéer til et projekt og 
med at analysere de behov og den kontekst, pro-
jektet skal tage afsæt i. I kan også have gavn af at 
søge om en forundersøgelse, hvis I vil udarbejde 
en tidsplan for projektet eller afklare muligheder-
ne for at tilknytte ungdomsledere til jeres projekt.

En forundersøgelse skal give jer den viden eller 
de redskaber, der skal til, for at I sammen kan 
udvikle og færdiggøre jeres projektansøgning til 
et større projekt.

En forundersøgelse kan både være en god idé 
i nyere partnerskaber, hvor I skal udvikle jeres 
første større projekt, og i mere erfarne partnerska-
ber, hvis I eksempelvis skal til at arbejde med nye 
aktiviteter eller en ny målgruppe.

KRAV

For at få støtte skal jeres ansøgning beskrive og 
indeholde:

• Hvilke spørgsmål jeres forundersøgelse skal 
besvare. Her skal I huske at undersøge den 
lokale kontekst i forhold til børn og unges 
rettigheder, frivillighed og kønsligestilling.

• Hvordan I vil undersøge forholdet mellem 
fortalervirksomhed, organisationsudvikling 
og børne- og ungeaktiviteter i jeres projekt.

• Et detaljeret program for forundersøgelsen 
og processen, der skal lede frem til en pro-
jektansøgning.

FINANSIERING
 
Forundersøgelser kan støttes med op til 50.000 
kr. I kan maksimalt få støtte til rejseomkostnin-
ger for tre personer, der rejser enten fra Dan-
mark til partnerlandet og tilbage, fra partner-
landet til Danmark og tilbage. 

Der gives tilskud til transport på økonomik-
lasse (internationalt og lokalt), forsikringer, 
visum, ophold og forplejning under rejsen og 
nødvendige vaccinationer. Der kan også søges 
om 7 procent af de samlede projektudgifter til 
administration. 

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Forundersøgelsen skal evalueres, og I skal 
derudover indsende en kort rapport til DUF. I 
skal aflægge særskilt regnskab for forundersø-
gelsen. Skemaer til afrapportering og regnskab 
kan downloades på duf.dk

Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab for turen er 1 måned efter forundersø-
gelsens afslutning.

• Workshop i partnerskabet og blandt mål-
gruppen for at udarbejde kontekst- og pro-
blemanalyse og analysere muligheder for at 
skabe forandring. DUF anbefaler, at I bruger 
Udviklingstrekanten til at diskutere målsæt-
ninger og aktiviteter for projektet. 

• Besøg hos relevante organisationer og insti-
tutioner for at indsamle baggrundsviden om 
kontekst, temaer, tilgange eller andet. 

• Møder med partnerorganisationens besty-
relse og projektstyregruppe for at fastlægge 

planer og aftaler, for eksempel om økonomi-
styring. 

• Skriveworkshops, hvor I sammen skriver på 
en projektansøgning.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

PILOTPROJEKT

FORMÅL

Pilotprojekter giver jer mulighed for at arbejde 
sammen om et mindre projekt, afprøve noget nyt 
og styrke relationerne i jeres partnerskab. 
Med et pilotprojekt kan I afprøve, hvordan I kon-
kret vil samarbejde om et større projekt. Pilotpro-
jektet giver jer også mulighed for at justere sam-
arbejdet i partnerskabet og afprøve aktiviteterne, 
før I kaster jer ud i et større partnerskabsprojekt. 
Endelig kan pilotprojekter også være en ny form 
for aktiviteter, en ny måde at samarbejde på eller 
en mindre aktivitet, for eksempel et seminar.

KRAV 

For at få støtte til et pilotprojekt skal følgende 
krav være opfyldt:

• I skal beskrive, hvordan jeres projekt bidrager 
til at opfylde formålet med puljen.

• Jeres ansøgning skal redegøre for, hvordan 
fortalervirksomhed, organisationsudvikling 
og børne- og ungeaktiviteter spiller sammen 
og vægtes i det konkrete projekt.

• De tre tværgående krav: Børn og unges ret-
tigheder, frivillighed og kønsligestilling, skal 
integreres i projektets analyser, og det skal 
fremgå, hvordan I vil bidrage til at løse de 
problemer, som I har analyseret jer frem til.

• Jeres projektbeskrivelse skal indeholde klare 
mål og målbare succeskriterier.

• Med ansøgningen skal I sende en tidsplan for 
projektet.

• I skal redegøre for, hvordan I vil sikre, at erfa-
ringer og idéer opsamles, så de kan komme 
jeres organisationer og fremtidige projekter 
til gode.

FINANSIERING 

Pilotprojekter kan støttes med op til 200.000 kr. 
for sammenhængende aktiviteter af maksimalt 
et års varighed. Der kan også søges om 7 procent 
af de samlede projektudgifter til administration.
Som en del af pilotprojektet kan I tilknytte ung-
domsledere, ligesom I kan søge om projektbesøg. I 
kan eksempelvis søge om støtte til besøg i Dan-
mark eller partnerlandet for at hjælpe med at ko-
ordinere og afholde en større aktivitet eller afholde 
midtvejsevaluering.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

I skal evaluere pilotprojektet i fællesskab i part-
nerskabet, og I skal derudover indsende en kort 
rapport til DUF. I skal aflægge særskilt regnskab 
for pilotprojektet. Skemaer til afrapportering og 
regnskab kan downloades på duf.dk 

Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab for projektet er 3 måneder efter pilot-
projektets afslutning. Desuden skal danske repræ-
sentanter for projektgruppen deltage i et obliga-
torisk evalueringsmøde, som afholdes af DUF. 

• Udvikling af allerede afprøvet undervisning 
med ny målgruppe eller nyt træningsmo-
dul, for eksempel et rollemodelskursus for 
unge med handicap. Her skal I have stor 
vægt på erfaringsopsamling.

• Kapacitetsopbygning til fortalervirksomhed 
eller udførelse af fortalervirksomhedsaktivi-
teter, for eksempel en kampagne om unge 
og seksuel og reproduktiv sundhed.

• Workshops og udvikling af demokratiske 
og transparente strukturer i partnerorgani-

sationen, for eksempel en undersøgelse af 
mænd og kvinders roller i organisationen 
og en styrket indsats for at få kvinder med i 
beslutningsprocesser.

• Kapacitetsopbygning til at monitorere og 
håndtere økonomien i projektet.

• Udforskning af samarbejdsmuligheder og 
opstart af et netværk mellem børne- og 
ungdomsorganisationer, der har fælles 
interesser.
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PARTNERSKABS-
PROJEKT

FORMÅL

Et partnerskabsprojekt er en større og længe-
revarende indsats, der giver jer mulighed for 
at arbejde målrettet med fortalervirksomhed, 
børne- og ungeaktiviteter og organisationsud-
vikling. Her kan I anvende og omsætte erfa-
ringerne fra et pilotprojekt til at nå en større 
målgruppe, iværksætte større organisatoriske 
forandringer eller arbejde systematisk med 
at påvirke beslutningstagere. Med et partner-
skabsprojekt skal I skabe forandringer, der er 
bæredygtige ud over projektperioden. 

KRAV

For at få støtte til et partnerskabsprojekt skal 
følgende krav være opfyldt:

• I skal klart formulere, hvordan jeres projekt 
bidrager til at opfylde formålet med puljen.

• I skal indgå en partnerskabsaftale, der skal 
vedlægges projektansøgningen. 

• I skal have foretaget en grundig analyse af 
de deltagende organisationers kapacitet og 
udviklingspotentialer, en kontekstanalyse 
og en problemanalyse, der leder frem til 
projektets målsætninger og aktiviteter.

• De tre tværgående krav: Børn og unges 
rettigheder, frivillighed og kønsligestilling, 
skal behandles og integreres i kontekst- og 
problemanalysen, og løsninger skal indar-
bejdes i analyserne, når I udvikler projektets 
mål og aktiviteter.

• Projektbeskrivelsen skal indeholde klare 
mål og målbare succeskriterier.

• I skal beskrive relationen mellem og vægt-
ningen af fortalervirksomhed, børne- og 
ungeaktiviteter og organisationsudvikling i 
jeres projekt.

• I skal formulere en detaljeret tidsplan og en 
plan for projektets gennemførelse.

 
• I skal redegøre for, hvordan I vil opsamle 

erfaringer og læring, så projektet bliver 
bæredygtigt og får en effekt udover projekt-
perioden.

HUSK, at kravene stiger i takt med erfaring og 
beløb. Kravene til projektansøgningen stiger 
i takt med projektets varighed og beløbets 
størrelse, ligesom partnerskabets erfaringer og 
kapacitet tages med i vurderingen.

FINANSIERING OG TIDSRAMME

Partnerskabsprojekter kan støttes med op til 
750.000 kr. Der kan også søges om 7 procent af 
de samlede projektudgifter til administration. 
Hvis I søger maksimum beløb skal I overveje de 
to organisationers kapacitet og ressourcer samt 
partnerskabets erfaring. 

For partnerskabsprojekter gælder, at projektet 
maksimalt må løbe over tre år. 

Som en del af partnerskabsprojektet kan I til-
knytte ungdomsledere, ligesom I kan søge om 
projektbesøg. I kan eksempelvis søge om støtte 
til besøg i Danmark eller partnerlandet for at 
hjælpe med at koordinere og afholde en større 
aktivitet, afholde midtvejsevaluering, følge op 
på økonomistyringen eller planlægge næste 
fase af projektet.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Midtvejs i partnerskabsprojekter, skal I indsen-
de en midtvejsstatus til DUF og deltage i et 
møde med DUFs internationale konsulenter.

Når projektet afsluttes, skal I evaluere det i 
fællesskab i partnerskabet, og I skal indsende 
en kort rapport til DUF. I skal aflægge særskilt 
regnskab for projektet. Skemaer til midtvejssta-
tus, endelig afrapportering og regnskabsopstil-
ling kan downloades på duf.dk

Deadline for afrapportering og aflæggelse 
af regnskab for projektet er 4 måneder efter 
partnerskabsprojektets afslutning. Desuden 
skal danske repræsentanter for projektgruppen 
deltage i et obligatorisk evalueringsmøde, som 
afholdes af DUF.
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• Implementering og forankring af børne- og 
ungdomsaktiviteter i partnerorganisationen, 
for eksempel et større undervisningspro-
gram for udsatte børn og unge eller deres 
frivillige ledere. 

• Et målrettet og systematisk arbejde for at 
forbedre børn og unges vilkår, for eksempel 
gennem fortalervirksomhed, rettet mod 
lokale politikere, skoleledere eller lignende.

• Større organisationsudviklingsindsatser, for 
eksempel seminarer og workshops, der skal 
lede frem til opbygning af demokratiske 
strukturer i partnerorganisationens lokal-
grupper, eller kapacitetsopbygning til at mo-
nitorere og håndtere økonomien i projektet 
og generelt.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
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PARTNERSKABS-
UDVIKLING  

FORMÅL 

Partnerskabsudvikling giver mulighed for at gen-
nemføre aktiviteter, der kan udvikle og give nye 
visioner til et allerede eksisterende partnerskab. 

I kan for eksempel søge om støtte til et visions-
seminar eller en partnerskabsworkshop, som I 
kan bruge til at udarbejde en partnerskabsaf-
tale, en strategi for, hvordan I vil videreudvikle 
partnerskabet eller lignende. Partnerskabsud-
viklingen kan foregå enten i partnerlandet eller 
i Danmark.

KRAV

For at få støtte til partnerskabsudvikling skal 
følgende krav være opfyldt:

• I skal på forhånd have et aktivt partnerskab. 
Det vil sige, at I inden for de seneste to år har 
gennemført aktiviteter sammen – enten med 
finansiering fra DUFs internationale pulje, 
CISU, Danida eller tilsvarende eller finansie-
ret af organisationerne selv. 

• Partnerskabets aktiviteter skal ligge inden for 
DUFs retningslinjer, og I skal desuden have 
grundlag for og konkrete planer om at vide-
reudvikle partnerskabet. 

• Sammensætningen af delegationerne 
til partnerskabsudviklingen skal sikre, at 
deltagerne i partnerskabsudviklingen har 
kompetencer og mandat til at videreudvikle 
partnerskabet og forpligte organisationerne 
på et fremtidigt samarbejde. Det vil sige, at I 
gerne må involvere nye frivillige i aktiviteten, 
men I skal samtidig sikre deltagelse fra cen-
tralt placerede personer fra organisationerne.

• I kan ikke søge støtte til aktiviteter, der ude-
lukkende er en del af et allerede igangvæ-
rende projekt, eksempelvis projektbesøg og 
evalueringsaktiviteter, ligesom en decideret 
forundersøgelse heller ikke kan støttes under 
denne projekttype.

I partnerskabet skal I desuden have afklaret og 
beskrevet følgende, som også skal fremgå af 
ansøgningen:

• Hvordan aktiviteten kan styrke jeres partner-
skab og bidrage til udvikling.

• Målsætningerne for jeres partnerskabsud-
vikling, og hvad der konkret skal komme ud 
af partnerskabsudviklingen – for eksempel 
en partnerskabsaftale, arbejdsplan eller 
fremtidig strategi.

• Hvordan I vil opfylde målsætningerne for 
partnerskabsudviklingen. Ved ansøgningen 
skal I vedlægge et detaljeret program for ak-
tiviteterne, herunder beskrivelse af metoder, 
undersøgelsesspørgsmål og opfølgning.

FINANSIERING
 
I kan søge en partnerskabsudvikling sidelø-
bende med igangværende projektaktiviteter i 
partnerskabet.

En partnerskabsudvikling kan støttes med op til 
50.000 kr. I kan søge op til 100.000 kr., såfremt 
der indgår en egenfinansiering på minimum 50 
procent af alle udgifter over 50.000 kr. Det bety-
der, at puljen dækker 100% af de første 50.000 
kr. og op til 50% af det resterende beløb. Puljen 
kan maksimalt støtte en partnerskabsudvikling 
med 100.000 kr.

Der gives tilskud til nødvendige og rimelige 
udgifter i forbindelse med afholdelse af aktivi-
teten, transport på økonomiklasse (internati-
onalt og lokalt), forsikringer, visum, ophold og 
forplejning, nødvendige vaccinationer, oplys-
ning i Danmark, evaluering, budgetmargin og 
revision. Der kan også søges om 7 procent af de 
samlede projektudgifter til administration. Der 
er ikke noget loft over antallet af mennesker, 
der må deltage i aktiviteten. Hvis I søger om 
støtte til at dække rejseomkostninger for mere 
end tre personer fra Danmark, opfordrer DUF til, 
at jeres organisationer selv finansierer dele af 
rejseomkostningerne.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Partnerskabsudviklingen skal evalueres, og I skal 
derudover indsende en kort rapport til DUF, gerne 
sammen med jeres partnerskabsaftale eller et lig-
nende produkt, som er kommet ud af aktiviteten. 
I skal aflægge særskilt regnskab for partner-
skabsudviklingen. Skemaer til afrapportering og 
regnskab kan downloades på duf.dk/skemaer. 
Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab for aktiviteten er 1 måned efter part-
nerskabsudviklingens afslutning.
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UNGDOMSLEDER-
UDVEKSLING

FORMÅL

Formålet med DUFs ungdomslederudveksling 
er at styrke kapaciteten i jeres partnerskab og 
skabe et tættere samarbejde mellem den dan-
ske organisation og partnerorganisationen. 

Gennem en ungdomslederudveksling bliver 
unge frivillige fra den danske organisation 
tilknyttet partnerorganisationen som fuldtids 
”ungdomsledere” i en længere periode – og om-
vendt. Ungdomsledernes opgave er at under-
støtte jeres pilot- eller partnerskabsprojekt og 
de konkrete aktiviteter i partnerskabet.

I har to muligheder for at tilknytte ungdoms-
ledere: 

• I kan tilknytte ungdomsledere til et partner-
skab, finansieret af DUF.

• I kan tilknytte ungdomsledere til partner-
skaber uden DUF-støtte, hvor aktiviteterne 
enten er finansieret gennem andre midler 
eller udføres på frivillig basis, men ung-
domsledernes aktiviteter skal fortsat leve op 
til formålene med DUFs pulje. 

Arbejdsopgaverne for ungdomslederne kan 
variere alt efter ungdomsledernes kompetencer, 
projektets karakter, partnerskabets formål og 
længden af udvekslingen.

KRAV TIL ORGANISATIONERNE, DER 
SØGER UNGDOMSLEDERE

For at I kan få støtte til at tilknytte ungdoms-
ledere, skal følgende krav til organisationerne 
være opfyldt:

• I skal lave ansøgningen til ungdomslederud-
vekslingen sammen og i overensstemmelse 
med DUFs guide til ungdomslederudveks-
linger, og programmet skal bidrage til at op-
fylde formålet for DUFs internationale pulje. 
Find guiden på duf.dk/retningslinjer.

 
• Udvekslingen skal være en del af et part-

nerskab mellem organisationer, der kender 
hinanden og har gennemført aktiviteter 
sammen. Er ungdomslederne tilknyttet et 
DUF-støttet projekt, er der ingen krav til 
længden af partnerskabet. Hvis partnerska-
bet ikke er støttet af DUFs internationale 

pulje, skal det have eksisteret i minimum to 
år, før ungdomsledere kan støttes. 

• Alle ungdomsledere skal have en udførlig 
arbejdsbeskrivelse, som skal vedhæftes som 
bilag.

• Udvekslingen skal være tilknyttet konkrete 
aktiviteter og tiltag i partnerskabet.

• I skal have administrativ kapacitet til at 
være værter og arbejdsgivere for ungdoms-
lederne. Jeres organisationer har ansvaret 
for at administrere udvekslingen, herunder 
finde bolig, arrangere arbejdsforhold og 
andre praktiske forhold.

• I skal som samarbejdspartnere have men-
neskelig kapacitet (arbejdsgruppe, projekt-
leder eller andet) til dels at definere og for-
dele arbejdsopgaver og dels til at sikre klare 
kommunikations- og beslutningsprocedurer 
for ungdomslederne.

• Ungdomslederne må ikke pålægges ene-
ansvar for, at en aktivitet eller et projekt 
gennemføres, eller være eneansvarlige for 
større organisatoriske forandringer.

• Det skal fremgå i jeres ansøgning, hvordan 
ungdomsledernes viden og kompetencer bli-
ver integreret i både den danske forening og i 
partnerorganisationen efter udvekslingen.

• Mindst to dage før ungdomslederkursets 
start skal den danske vært møde og intro-
ducere ungdomslederne til den danske 
organisation og partnerskabet.

• Organisationerne skal stille med mindst én 
projektfrivillig fra den danske organisation, 
der har kendskab til partnerskabet, ved 
DUFs partnerskabsdag i forbindelse med 
DUFs obligatoriske ungdomslederkursus.

• Hver ungdomsleder skal have adgang til 
sparring og rådgivning gennem hele sit 
ophold.

KRAV TIL UDVÆLGELSE AF UNGDOMSLEDERE

For at I kan få støtte til en eller flere ungdoms-
ledere, skal følgende krav til ungdomsledernes 
rolle og funktion være opfyldt:
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• Ungdomslederne skal være mindst 18 og 
højst 30 år.

• I skal tilknytte ungdomsledere fra både 
den danske organisation og partnerorgani-
sationen.

• Ungdomslederne skal arbejde fuld tid (37 
timer) i organisationerne under udvekslings-
perioden, og arbejdet som ungdomsleder 
skal være deres primære beskæftigelse. Un-
der særlige omstændigheder, for eksempel 
studiemæssige forpligtelser og anden bibe-
skæftigelse, kan ungdomsledere fra partner-
organisationen få dispensation til at arbejde 
deltid som ungdomsleder (min. 25 timer).

• Ungdomslederne kan ikke være ansatte i 
organisationerne.

• Ungdomslederne skal udvælges på gen-
nemskuelig vis.

• Alle ungdomsledere skal inden udvekslin-
gen deltage i et obligatorisk ungdomsleder-
kursus, afholdt af DUF, hvor de blandt andet 
får undervisning i international projekt-
håndtering, konfliktløsning, dialog og inter-
nationale partnerskaber. Kurset afholdes to 
gange årligt. Hvis I har søgt visum seks uger 
før kurset i Danmark, men ikke opnår visum, 
kan I søge om dispensation til at fortsætte 
udvekslingen, hvis I indsender dokumentati-
on for, hvornår I har søgt visum. 

• Ungdomslederne skal kunne forstå og ud-
trykke sig på engelsk.

FINANSIERING OG TIDSRAMME

I kan søge støtte til ungdomsledere i mindst 3 
og højst 12 måneder i alt. I kan søge støtte til 
udveksling af maksimalt 8 ungdomsledere per 
ungdomslederudveksling.

Hver enkelt ungdomsleder kan højst arbejde 25 
procent af tiden i den danske organisation og 
resten af tiden hos partnerorganisationen. 
I kan i særlige tilfælde få dispensation fra mini-
mumsperioden for en ungdomslederudveksling, 
eksempelvis på grund af studiemæssige forplig-
telser. Kontakt DUFs internationale konsulenter 
for at høre mere.

Budgettet for en ungdomsleder skal dække 
rimelige udgifter til kost og logi, international 
transport (tur-retur til værtslandet på økono-
miklasse), lokal transport til og fra arbejde, 

transport til DUFs ungdomslederkursus på øko-
nomiklasse samt visum, vaccinationer, forsikring 
og revision. 

Budgettet skal herudover dække lommepenge 
efter de gældende landesatser, som er tilgæn-
gelige på duf.dk/retningslinjer. I særlige tilfælde, 
hvor ungdomsledere fra partnerorganisationen 
har fået dispensation til at arbejde deltid (min. 
25 timer), skal lommepengesatsen reguleres 
forholdsmæssigt efter det ugentlige timeantal. 
Lommepenge finansieres ikke i forbindelse med 
eventuel ferie i løbet af opholdet eller under 
DUFs ungdomslederkursus. DUF dækker alle 
udgifter forbundet med ungdomslederkurset.

Endelig kan der søges om 7 procent af de sam-
lede projektudgifter til administration.

I kan søge om midler til at afholde aktiviteter 
under ungdomslederudvekslingen, der supple-
rer det projekt, ungdomslederne er tilknyttet. 
Aktiviteterne må ikke have et nyt formål, men 
skal supplere det projekt, de er tilknyttet. 

Hvis det er absolut nødvendigt for at muliggøre 
ungdomsledernes aktiviteter eller ophold, kan I 
søge om støtte til nødvendig sprogundervisning.

I nogle tilfælde kan en ungdomslederudveks-
ling meritoverføres til studier på danske ud-
dannelsesinstitutioner som en form for praktik. 
Kontakt selv dit studie, hvis du vil undersøge 
mulighederne for at bruge ungdomslederud-
vekslingen i forbindelse med din uddannelse. 
Vær opmærksom på, at din uddannelsesinstitu-
tion højst sandsynligt skal godkende ungdoms-
lederudvekslingen, før du tager afsted.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

I skal indsende en fælles afrapportering fra de to 
involverede organisationer, hvor ungdomsleder-
nes egen evaluering vedlægges som bilag.

Monitorering og evaluering foregår på to planer: 
Ungdomslederne skal lave en selvstændig 
evaluering af udvekslingen mens de samar-
bejdende organisationer er ansvarlige for den 
overordnede monitorering og den afsluttende 
evaluering og afrapportering af udvekslingen.

Skemaer til afrapportering og regnskab kan 
downloades på duf.dk/skemaer. 

Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab for udvekslingen er 3 måneder efter 
udvekslingens afslutning.
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NETVÆRKSAKTIVITET 

FORMÅL

Netværksaktivitet giver mulighed for, at part-
nerorganisationen eller begge partnere kan 
udvikle deres kapacitet ved at deltage i faglige 
netværksaktiviteter på lokalt, regionalt eller 
internationalt niveau. Netværksaktiviteter kan 
for eksempel være faglige møder, kongresser, 
seminarer, konferencer og erfaringsudveks-
lingsseminarer, og I kan deltage i netværksak-
tiviteter i organisationernes egne lande eller et 
andet sted.

KRAV 

For at få støtte til netværksaktiviteter skal følgen-
de krav være opfyldt:

• I skal på forhånd have et aktivt partnerskab. 
Det vil sige, at I inden for de seneste to år har 
gennemført aktiviteter sammen, enten med 
finansiering fra DUFs internationale pulje, 
CISU, Danida eller tilsvarende eller finansie-
ret af organisationerne selv. 

• Partnerskabets aktiviteter skal leve op til 
puljens formål.

I partnerskabet skal I desuden have afklaret og 
beskrevet følgende, som også skal fremgå af 
ansøgningen:

• Formålet med netværksaktiviteten samt 
hvordan deltagelse i aktiviteten øger part-
nerorganisationens – og evt. den danske 
organisations - faglige eller organisatoriske 
kapacitet, og eventuelt hvordan den bidrager 
til nye samarbejder mellem partnerskabet 
og andre aktører.

• Hvordan deltagerne i netværksaktiviteten vil 
overdrage viden og læring til deres orga-
nisationer. Der er mulighed for at søge om 
penge til at udbrede viden om aktiviteten i 
partnerorganisationen.

I ansøgningen skal der vedlægges en beskrivelse 
af og program for aktiviteten.

Deltagerne i netværksaktiviteten skal repræsen-
tere den danske organisation og partnerorgani-
sationen, og I skal beskrive, hvordan det sikres, at 
deltagerne kan være med til at opfylde formålet 
med netværksaktiviteten.

Netværksaktiviteter kan søges løbende, og I 
kan forvente svar senest 4 uger efter, at ansøg-
ningen er uploadet til DUF. Juli og december 
måned er undtaget.

FINANSIERING
 
En netværksaktivitet kan støttes med op til 
50.000 kr. Puljen kan støtte op til tre personers 
deltagelse.

Der gives støtte til transport (lokalt og internati-
onalt), forsikringer, visum, kost og logi, vaccinati-
oner, eventuel deltagerafgift, lommepenge ved 
udlandsrejser og revision. Udgifter til kost og logi 
samt lommepenge må ikke overstige statens 
dagpengesatser for det pågældende land. Der 
kan også søges om 7 procent af de samlede pro-
jektudgifter til administration.
 
Der kan som udgangspunkt kun gives støtte til 
én netværksaktivitet per partnerskab per år. I kan 
søge støtte til en netværksaktivitet sideløben-
de med igangværende projektaktiviteter i jeres 
partnerskab.

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Netværksaktiviteten skal evalueres, og I skal 
indsende en kort rapport til DUF. I skal aflægge 
særskilt regnskab for netværksaktiviteten. Ske-
maer til afrapportering og regnskabsopstilling 
kan downloades på duf.dk/skemaer. 

Deadline for afrapportering og aflæggelse af 
regnskab er 1 måned efter netværksaktivitetens 
afslutning
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OPLYSNINGSAKTIVITET  

FORMÅL

Formålet med en oplysningsaktivitet er, at I på 
baggrund af jeres viden og erfaringer om den 
lokale kontekst og internationalt udviklingssam-
arbejde kan oplyse og engagere flere børn og 
unge i Danmark. 

Oplysningsaktiviteten kan være i form af skrift, 
tale, lyd, billeder, teater eller andre udtryksfor-
mer, og må gerne indeholde et kulturmøde, 
eksempelvis med besøg i Danmark af repræsen-
tanter fra partnerorganisationen. I kan eksem-
pelvis søge støtte til at lave podcasts, fotoudstil-
linger, foredrag og filmvisninger: Det er kun jeres 
kreativitet, der sætter grænsen. 

KRAV 

For at få støtte til en oplysningsaktivitet skal 
følgende krav være opfyldt:

• Oplysningsaktiviteten skal knytte sig til et 
aktivt partnerskab. Det vil sige, at I inden for 
de seneste to år har gennemført aktiviteter 
sammen med finansiering fra DUFs interna-
tionale pulje. 

• Oplysningsaktiviteten skal have til formål at 
engagere en bredere målgruppe i Danmark 
end medlemsorganisationens eget bagland.

I partnerskabet skal I have afklaret og beskrevet 
følgende, som skal fremgå af ansøgningen:

• Formålet med oplysningsaktiviteten, her-
under hvorfor aktiviteten er relevant, hvem 
målgruppen er, og hvilken forandring I gerne 
vil skabe med den. 

• Hvordan jeres viden og erfaring fra jeres sam-
arbejde sættes i spil i oplysningsaktiviteten.

Oplysningsaktivitet kan søges én gang om året 
til puljefristen den 1. september. 

FINANSIERING 

I kan søge om oplysningsaktivitet sideløbende 
med igangværende projektaktiviteter i partner-
skabet. En oplysningsaktivitet kan støttes med 
op til 20.000 kr. 

Der gives tilskud til nødvendige og rimelige ud-
gifter i forbindelse med afholdelse af oplysnings-
aktiviteten, herunder også i forhold til eventuelle 
udgifter til transport på økonomiklasse (interna-
tionalt og lokalt), forsikringer, visum, ophold og 
forplejning, nødvendige vaccinationer samt eva-
luering og budgetmargin. Hvis I søger om støtte 
til at dække rejseomkostninger for mere end to 
personer fra partnerorganisationen, opfordrer 
DUF til, at jeres organisationer selv finansierer 
dele af rejseomkostningerne.

DER KAN IKKE SØGES MIDLER TIL
 
• Medlemsorganisationens almindelige kom-

munikation med baglandet, eksempelvis 
nyhedsbrev, sociale medier og hjemmeside.

• Indsamlinger og aktiviteter der primært 
sigter mod fundraising til medlemsorga-
nisationen, PR-kampagner eller som led i 
kampagner af politisk karakter.

• Administration af aktiviteten. 

ADMINISTRATION OG AFRAPPORTERING

Oplysningsaktiviteten skal evalueres, og I skal 
indsende en kort rapport til DUF. I skal aflæg-
ge særskilt regnskab for oplysningsaktiviteten. 
Skemaer til afrapportering og regnskabsopstilling 
kan downloades pa duf.dk/skemaer. Deadline 
for afrapportering og aflæggelse af regnskab er 1 
måned efter aktivitetens afslutning.
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SÅDAN 
VURDERES 
PROJEKTET7

Søger du DUFs internationale pulje er der en række 
krav og regler, som I og jeres partner skal leve op til 
for at modtage støtte til jeres projekt.

Dette kapitel gennemgår processen, fra I indsen-
der jeres ansøgning, til I får svar på, om den er imø-
dekommet eller ej. Beskrivelsen af vurderingspara-
metrene giver jer en idé om, hvad DUFs sekretariat 
og internationale bevillingsudvalg lægger vægt på, 
når de behandler jeres ansøgning.

DUFS BEHANDLING AF ANSØGNINGEN

Når DUF modtager jeres ansøgning, får I en 
bekræftelse på modtagelsen per mail. Derefter 
gennemgår en af DUFs internationale konsulen-
ter ansøgningen og skriver en faglig vurdering 
til det internationale bevillingsudvalg, som har 
bevillingskompetencen.

Udvalget mødes fire uger efter hver ansøg-
ningsfrist og behandler her de indkomne 
ansøgninger og tager stilling til, om projekterne 
kan bevilges eller skal have et afslag. Udvalgets 
beslutning er endelig. 

Efter udvalgsmødet vil I få et skriftligt svar i form 
af en bevillings- eller afslagsskrivelse med udval-
gets kommentarer til ansøgningen og gode råd 
til den videre proces. 

Senest seks uger efter ansøgningsfristen kan I 

forvente et svar fra DUF på, om jeres projekt er 
blevet bevilget eller ej.

DUFS INTERNATIONALE BEVILLINGSUDVALG

Udvalget er udpeget af DUFs styrelse og står til an-
svar over for den. De består af repræsentanter fra 
DUFs medlemsorganisationer. I henhold til DUFs 
fælles regler om inhabilitet må et udvalgsmedlem 
ikke være til stede, når en ansøgning fra vedkom-
mendes medlemsorganisation bliver behandlet.

SÅDAN BLIVER ANSØGNINGEN VURDERET 

Udvalget vurderer ansøgningen med udgangs-
punkt i seks forskellige vurderingsparametre, der 
udspringer af de beskrevne formål og forskellige 
krav for puljen. 

Det er vigtigt at understrege, at jeres ansøgning 
altid bliver vurderet i sin helhed, og derfor kan 
mangler i jeres ansøgning opvejes af stærke 
aspekter. Det internationale bevillingsudvalg 
lægger vægt på partnerskabets erfaringsniveau, 
og derfor vil kravene altid stige i takt med pro-
jektets varighed og beløbets størrelse, ligesom 
partnerskabets erfaringer og kapacitet tages 
med i vurderingen.

Hvis ansøgningen får afslag, vil I blive tilbudt et 
rådgivningsmøde med en af DUFs internationale 
konsulenter, hvor begrundelserne for afslaget 
kan blive uddybet, og hvor vi sammen kan tale 
om muligheden for at justere projektet, så I kan 
komme videre i jeres partnerskab. 

I tilfælde af knaphed på midler i DUFs internati-
onale pulje prioriteres projektansøgninger, som 
vurderes at have stærk folkelig forankring på 
bekostning af projektansøgninger med svagere 
folkelig forankring. Prioriteringsprincippet træder 
kun i kraft, såfremt der ikke er midler nok i puljen. 

FÅ HJÆLP HVIS I FÅR AFSLAG PRIORITERING AF ANSØGERE
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FALDER PROJEKTET INDEN FOR PULJENS 
FORMÅL?

I første omgang ser DUFs internationale bevil-
lingsudvalg på, om projektet falder inden for 
puljens formål. 

Bidrager projektet til at styrke kapaciteten i 
ungdomsorganisationer og organisationernes 
evne til at øve indflydelse på egne samfund? 
Her vurderes det også, om projektet vil være 
med til at øge unges indflydelse på og delta-
gelse i udviklingen af demokratiske organisati-
oner og samfund i partnerlandene.

PROJEKTETS SAMMENHÆNG, RELEVANS OG 
RESULTATER

Projektet vurderes på samspillet mellem 
organisationsudvikling, børne- og ungeaktivi-
teter og fortalervirksomhed i forhold til at nå 
projektets mål. Her vurderes det, om projektet 
er velgennemtænkt og har en god sammen-
hæng mellem kontekst- og problemanalyse, 
mål og overordnet strategi og aktiviteter.  

Udvalget vurderer også valg af målgruppe, 
projektets relevans for målgruppen og mål-
gruppens relation til partnerorganisationen og 
inddragelse i projektet.

ER DE TVÆRGÅENDE KRAV OPFYLDT?

Denne vurdering ser på, om projektet lever op 
til puljens tværgående krav. I hvilken grad er 
vilkårene for børn og unges indflydelse, frivil-
lighed og kønsligestilling analyseret? Hvordan 
leder analysens konklusioner videre til projek-
tets målsætninger og aktiviteter?

KAPACITET OG LIGEVÆRDIGT 
PARTNERSKAB 

Her ser udvalget nærmere på, om partner-
skabet har erfaring med projektets faglige 
område og kapacitet til at nå projektets mål. 
Hvordan er sammenhængen mellem projek-
tet og organisationens daglige arbejde? Er 
samarbejdet og ansvarsfordelingen baseret på 
ligeværdigt partnerskab, og i hvilken grad har 
børn og unge indflydelse på beslutningerne 
i organisationen? Har begge organisationer 
været med til at udforme projektet?

DE SEKS 
VURDERINGS 
PARAMETRE
1

2

3

4

5

6

PROJEKTETS OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

Denne vurdering bygger på udvalgets bedøm-
melse af, om projektets omkostninger er ri-
melige i forhold til målgruppens og projektets 
størrelse, de forventede resultater og omfan-
get af den frivillige arbejdsindsats. Udvalget 
vurderer også, om budgettet er gennemskue-
ligt og redegør detaljeret for, hvad de enkelte 
budgetposter dækker over.

PROJEKTETS BÆREDYGTIGHED OG 
LANGSIGTEDE EFFEKT

Her vurderer udvalget planerne for projektets 
afslutning og sandsynligheden for, at projektet 
fører til varige resultater og forbedringer for 
målgruppen, der fortsætter efter projektets 
ophør. I hvilken grad kan partnerorganisa-
tionen fastholde de forandringer, som jeres 
projekt skaber, når projektmidlerne stopper?  

I vurderingen lægges der vægt på, hvordan I 
undervejs i partnerskabet opsamler læring og 
erfaring for at kunne justere projektet un-
dervejs, sikre projektets effekt og bidrage til 
udviklingen af fremtidige projekter.

Projektets bæredygtighed bliver vurderet i for-
hold til dets karakter, størrelse og den målsæt-
ning, som er opstillet for projektet.
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EFTER 
BEVILLINGEN8

Når I modtager en bevilling fra DUF, er der en række 
formelle ting, I skal huske at gøre.

Når I har fået tilsagn om en bevilling, skal I un-
derskrive en kontrakt med DUF og genbesøge 
de krav til administrationen af projektet, som I 
er forpligtede til at opfylde over for DUF – og i 
sidste ende Danida.

FØR PROJEKTSTART - 
UNDERSKRIV KONTRAKT

Før I kan få udbetalt penge til projektet, skal 
den danske organisation underskrive en kon-
trakt med DUF. 

Kontrakten og ansøgningen skal underskrives 
af en person, der har tegningsret for den danske 
organisation.

Årsagen hertil er, at det er den danske orga-
nisation, der som medlem af DUF påtager sig 
det fulde juridiske og økonomiske ansvar for 
projektmidlerne og for, at de bliver anvendt 
korrekt. Ved at underskrive kontrakten forplig-
ter organisationen sig på:

• At implementere projektet i overens-
stemmelse med formålet beskrevet i den 
bevilgede ansøgning, at leve op til DUFs 
retningslinjer, Udenrigsministeriets korrup-
tionsklausul, DUFs antikorruptionskodeks 
og økonomimanualen. 

• At sørge for, at partnerorganisationen er 
bekendt med og lever op til de samme krav 
og retningslinjer.

Før I laver budget og uploader ansøgningen 
på duf.dk, forpligter I jer til at lave en aftale 
med en revisor, der skal revidere det endelige 
regnskab for jer. Det er jeres ansvar som orga-

nisation, at jeres revisor samt jeres partners 
eventuelle revisor bliver bekendt med DUFs 
retningslinjer, økonomimanual og Danidas 
revisionsinstruks. 

Revisionsinstruksen, som også findes i en 
engelsk, en fransk og en spansk udgave, kan 
downloades på duf.dk. 

Ved projekter med bevillinger på op til 50.000 
kr. kan revisionen foretages af en foreningsvalgt, 
ikke-faguddannet revisor eller en økonomian-
svarlig person, som er ansat i jeres organisation. 
I kan også søge om midler til at få projekter op 
til 50.000 kr. revideret eksternt. 

Ved projekter med bevillinger på mellem 
50.000 og 500.000 5kr. skal regnskabet revide-
res eksternt af en godkendt registreret  revisor 
og leve op til Udenrigsministeriets retningslin-
jer for projekter under 500.000 kr. For projekter 
over 500.000 kr. skal revisionsinstruksen for 
projekter over 500.000 kr. bruges. Se mere i 
revisionsinstruksen på duf.dk. 

Husk at afsætte midler til revision i budgettet, 
uanset om I vælger at benytte DUFs revisor eller 
en anden.

UDBETALING AF MIDLER 

Når I har underskrevet kontrakten og sendt den 
tilbage til DUF, får I udbetalt 80 procent af det 
bevilgede beløb. I skal oprette en separat bank-
konto for jeres projekt i organisationen, hvor 
midlerne udbetales til. 

Ved bevillinger under 50.000 kr. vil I få udbetalt 
hele bevillingen ved projektets begyndelse.

I DUFs økonomimanual bliver alle krav til budget-
ter, økonomistyring og regnskaber gennemgået. 
I har pligt til at sørge for:

• At de økonomiske forretningsgange er be-
tryggende og sikre

•  At der er en forsvarlig intern og kontinuerlig 
kontrol af økonomien

• At bogføring og regnskab er i overensstem-
melse med god bogførings- og regnskabsskik.

Spørg DUFs internationale konsulenter om råd 
og vejledning til økonomistyring og revision af 
jeres projekt.

ØKONOMISTYRING OG REVISION
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UNDER PROJEKTET

Når pengene er nået frem, kan I begynde at 
gennemføre projektet med udgangspunkt i de 
planer, I har beskrevet i ansøgningen. Det er et 
krav, at partnerorganisationen er ansvarlig for den 
daglige projektgennemførelse, men den danske 
organisation er hovedansvarlig for løbende at 
følge projektets udførelse og projektets økonomi. 

Ansøgningen er jeres rettesnor, men i praksis kan 
I ikke regne med, at alt foregår helt, som I har 
forestillet jer. DUF anbefaler, at I løbende monito-
rerer på projektets gennemførelse så I kan beslut-
te, om der er behov for justeringer af projektet og 
opsamle relevant viden, som kan bruges i resten 
af projektforløbet eller senere i partnerskabet.

Pilot- og partnerskabsprojekter skal indsende en 
midtvejsstatus til DUF halvvejs i projektperioden 
og deltage i et møde med DUFs internationale 
konsulenter. Skemaer til midtvejsstatus findes 
på duf.dk.

REGLER FOR ÆNDRINGER I PROJEKTET

• Hvis der skal foretages væsentlige ændrin-
ger i forhold til den oprindelige projektplan 
og budgettet, har I pligt til at kontakte DUF 
for at få godkendt disse ændringer. 

• Hvis I gerne vil foretage ændringer i budget-
tet, skal DUF godkende dette, før I anvender 
midlerne. Husk, at budgetmargin kun må 
bruges på allerede godkendte aktiviteter. 
Budgetmargin kan ikke dække nye aktivi-
teter og må ikke bruges på lønudgifter. Se 
økonomimanualen for reglerne for at lave 
budgetændringer. 

• Krav om gennemsigtighed og åbenhed un-
der projektet

• I har pligt til straks at kontakte DUF, hvis der 
opstår uregelmæssigheder eller mistanke 
om misbrug af magt eller midler i forbindel-
se med gennemførelsen af projektet. 

• DUF kan til enhver tid bede om information 
vedrørende budget eller regnskabsstatus 
for jeres projekt.

VED PROJEKTAFSLUTNING

Når projektet er afsluttet, skal I foretage en fæl-
les evaluering og skrive en kort afrapportering, 
som indsendes til DUF. Afrapporteringen skal 
udfyldes på et standardskema, som downloa-
des på duf.dk. 

Sammen med afrapporteringen skal I indsende 
det endelige regnskab for projektet samt en 
regnskabserklæring. 

Regnskab og regnskabserklæring skal indsen-
des i DUFs standardskemaer hertil, som I kan 
finde på duf.dk. Benyt i øvrigt økonomimanua-
len for krav og gode råd til regnskab og revision. 

AFSLUTNING AF PROJEKTET

Når DUF modtager jeres afrapportering og 
regnskab, får I en bekræftelse på modtagelsen 
per mail. Derefter gennemgår DUFs internati-
onale konsulenter dokumenterne og tjekker, 
om alle krav er opfyldt, og om vi har yderligere 
spørgsmål til afrapporteringen eller regnska-
bet, som I så vil blive bedt om at besvare. Som 
udgangspunkt kan I forvente at høre fra DUFs 
internationale konsulenter inden for 30 dage.

Når projektrapporten og regnskabet er god-
kendt, modtager I en afslutningsskrivelse med 
kommentarer til den endelige rapport og 
regnskabet. Herefter vil de resterende midler 
blive udbetalt, eller I vil blive bedt om at betale 
eventuelt ubrugte midler tilbage til DUF. 

Partneridentifikation, forundersøgelser, part-
nerskabsudvikling og netværksaktiviteter vil 
herefter blive betragtet som afsluttet. 

For pilotprojekter, partnerskabsprojekter og 
ungdomslederudvekslinger vil den endelige 
afslutning af projektet først finde sted, efter at 
frivillige fra projektgruppen har deltaget i et af 
DUFs halvårlige obligatoriske evalueringsmø-
der. Hold øje med datoerne for evalueringsmø-
derne på duf.dk/arrangementer.
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PROBLEMER 
OG UREGEL-
MÆSSIGHEDER9

Med en bevilling følger et ansvar. De bevilgede 
penge skal bruges rigtigt, og som dansk organi-
sation har I en stor forpligtelse til at beskytte jeres 
partnerorganisation, frivillige og især eventuelt an-
satte mod at lave fejl og mod at begå korruption.

Hvis I har den mindste grund til at tro, at korrup-
tion eller andre alvorlige uregelmæssigheder så-
som tyveri eller bedrageri finder sted i projektet, 
skal I kontakte DUF omgående. Vi vil herefter i 
fortrolighed vejlede jer i, hvordan I skal indberet-
te mistanken til DUF, hvordan I skal forholde jer 
til mistanken og løse problemerne – eller i værste 
fald afbryde samarbejdet.

Hvis der konstateres mistanke om korruption 
eller andre uregelmæssigheder i forbindelse 
med en bevilling fra DUFs internationale pulje, 
er DUF forpligtet til at indberette dette til Uden-
rigsministeriet.

DUF arbejder aktivt for at forebygge krænkende 
adfærd og sikre internationale projekter, som er 
trygge og ikke-diskriminerende for alle at være i 
uanset køn, seksuel orientering, race, etnicitet, al-
der, handicap, religion eller tro. Det betyder også, 
at DUF har en nultolerance overfor krænkelser, 
herunder chikane, udnyttelse og overgreb af sek-
suel eller anden karakter. DUF forventer derfor, at 
alle partnerskaber arbejder aktivt for at forbygge 
og forhindre, at krænkelser finder sted. 

Hvis I har grund til at tro, at medfrivillige, pro-
jektansatte eller medlemmer af jeres målgrup-
pe har været udsat for krænkelser, opfordres I 
til at kontakte DUFs rådgivere eller indsende en 
anonym indberetning på duf.dk. 

Kontakt straks DUFs internationale konsulenter, 
hvis I får mistanke om, alvorlige uregelmæs-
sigheder på jeres projekt. DUFs internationale 
konsulenter kan også rådgive jer om, hvad I 
kan gøre for at forebygge misbrug af midler 
og magt.

Når I underskriver en kontrakt med DUF, for-
pligter den danske medlemsorganisation som 
modtager af bevillingen sig til at overholde 
Udenrigsministeriets korruptionsklausul: 

”No offer, payment, consideration or be-
nefit of any kind, which could be regar-
ded as an illegal or corrupt practise, shall 
be made - neither directly nor indirectly 
- as an inducement or reward in relation 
to tendering, award of the contract, or 
execution of the contract. Any such pra-
ctise will be grounds for the immediate 
cancellation of this contract and for such 
additional action, civil and/or criminal, as 
may be appropriate. At the discretion of 
the Danish Ministry of Foreign Affairs, a 
further consequence of any such practise 
can be the definite exclusion from any 
tendering for projects, funded by the Da-
nish Ministry of Foreign Affairs.”

”The parties agree to actively prevent 
sexual exploitation, abuse and harass-
ment, and to ensure, in the best possible 
way, that the intervention is carried out in 
an environment free of all kinds of exploi-
tation, abuse and harassment, sexually 
or otherwise, especially in the case of 
particularly vulnerable groups.”

Inden I påbegynder jeres projekt, skal de invol-
verede i projektet orienteres om DUFs antikor-
ruptionskodeks, som alle bevillinger under DUFs 
internationale pulje er underlagt. Antikorrupti-

onskodekset kan downloades fra duf.dk. I kodek-
set findes en nærmere beskrivelse af de procedu-
rer, som igangsættes ved mistanke om bedrageri 
og korruption.

DUFS ANTIKORRUPTIONSKODEKS



47



Honduras

Marokko

Came-
rounGhana

Argentina

Baptisternes Børne- og 
Ungdomsforbund samarbejder med 

Baptistspejderne i Honduras om 
at klæde unge fra børnehjem på til 
at forlade børnehjemmet og finde 

fodfæste i samfundet.

Ungdomsringen samarbejder i 
Marokko med Citizen of Street om at 
gennemføre ungedrevne træninger, 
hvor unge frivillige trænes til at skabe 
opmærksomhed om kønsligestilling, 
seksuelle og reproduktive rettigheder 
og rettigheder for unge marokkanere.
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Nepal

Came-
roun

Myanmar

Cam-
bodja

Etiopien

Moldova

Ukraine

Uganda

Zambia

Kenya

DUF ENGAGERER 
UNGE I FORENINGSLIV OG 

DEMOKRATI OVER HELE VERDEN

IMCC har i samarbejde med 
rwandiske medicinstuderende 
udviklet metoder til seksual-
undervisning i Rwanda, som 
myndighederne nu indfører i 
det offentlige skolesystem.

Filippi-
nerne

Belarus

Silba – Initiative for Dialogue and 
Democracy har i samarbejde med 
CREED etableret et ungdomscenter 
drevet af unge i Moldova, hvor unge 
trænes i blandt andet civilsamfund, 
frivillighed og frihed under ansvar.

Zimbab-
we

Libanon

Jordan

Palæstina

Rwanda

Tanzania
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DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5
2100 København Ø
Telefon 39 29 88 88
duf@duf.dk
www.duf.dk

DUF er en paraply- og interesseorganisation 
for 80 landsdækkende børne- og ungdoms-
organisationer. Vi arbejder for at fremme unges 
deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
 
Se og download retningslinjerne på duf.dk




