
 OPLYSNINGSAKTIVITET 

 
■ FORMÅL 
Formålet med en oplysningsaktivitet er, at I på baggrund af jeres viden og erfaringer om den lokale 
kontekst og internationalt udviklingssamarbejde kan oplyse og engagere flere børn og unge i 
Danmark.  
Oplysningsaktiviteten kan være i form af skrift, tale, lyd, billeder, teater eller andre udtryksformer, 
og må gerne indeholde et kulturmøde, eksempelvis med besøg i Danmark af repræsentanter fra 
partnerorganisationen. I kan eksempelvis søge støtte til at lave podcasts, fotoudstillinger, 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 internationale 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, herunder hvorfor aktiviteten er relevant, hvem målgruppen 

er, og hvilken forandring I gerne vil skabe med den.  
• Hvordan jeres viden og erfaring fra jeres samarbejde 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 partnerskabet. 
En oplysningsaktivitet kan støttes med op til 20.000 kr.  
Der gives tilskud til nødvendige og rimelige udgifter i forbindelse med afholdelse af 
oplysningsaktiviteten, herunder også i forhold til eventuelle udgifter til transport på økonomiklasse 
(internationalt og lokalt), forsikringer, visum, ophold og forplejning, nødvendige vaccinationer samt 
evaluering 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 kommunikation med baglandet, eksempelvis nyhedsbrev, 

sociale medier og hjemmeside. 
• Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising til medlemsorganisationen, 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 aflægge 
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. 
 

 


