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PULJENS RETNINGSLINJERNE: 

Ændringer vedrørende ansøgningsfrister 

 

• Forårsrunden: Anden onsdag i april: For ansøgninger over og under 200.000 kr.  

 

Ansøgninger under 200.000 kr. friholdes fortsat for prioritering.  

 

• Efterårsrunden: Anden onsdag i oktober: Kun ansøgninger under 200.000 kr. - der afsættes 2 mio. 

kr. 

 
Til denne ansøgnings frist prioriteres der mellem de godkendte ansøgninger, hvis der ikke er midler til at 

imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, efter følgende fremgangsmåde: 1) Midlerne fordeles først blandt 

de ansøgere, der ikke har fået støtte i seneste runde, 2) Hvis der stadig ikke er midler nok, gives bevilling til de 

projekter med lavest ansøgte beløb. 

Ændring er relateret til afsnittet ”HVORNÅR LIGGER ANSØGNINGSFRISTEN” (side 12/13). 

Ny beløbsgrænse – max 2 mio. kr. 

 

• Puljen støtter projekter med beløb fra 50.000 kr. til 2 mio. kr.   

 

Ændring er relateret til afsnittet ”HVILKE BELØB KAN DER SØGES STØTTE TIL OG HVILKE KRAV 
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GÆLDER FOR PROJEKTERNE” (side 9/10). 

Kun én ansøgning per runde per ansøger: 

 

• Hver ansøger må max indsende én ansøgning per runde dvs. én til april og én til oktober.  

Præcisering relateret til afsnittet ”HVOR MEGET KAN ÉN ANSØGER MAKSIMAL OPNÅ I STØTTE PÅ 

ET ÅR” (side 10/11). 

Krav om regnskab på ansøgningstidspunktet justeres:  

 

• Kravet om at ansøger “Skal have regnskaber, der er underkastet revision” ændres til ”Skal på 

ansøgningstidspunkt fremsende seneste regnskab, der indeholder resultatopgørelse og balance. 

Hvis ansøger opnår en bevilling, skal der indsendes et regnskab underkastet revision indenfor 

projektperioden.” 

 

Ændring er relateret til afsnittet ”HVILKE KRAV GÆLDER FOR HOVEDANSØGER OG 

SAMARBEJDSPARTNER I DANMARK?” (side 8/9). 

Samfinansieret projekt: 

 

• Det præciseres at der såfremt der søges om finansiering fra OpEn til en del af et større projekt, skal 

hele projektet leve op til puljens minimumskrav, som beskrevet i retningslinjerne.  

Præcisering relateret til afsnittet ”KAN ANDEN FINANSIERING SUPPLERE ET PROJEKT UNDER 

PULJEN?” (side 10/11). 

Ny behandlingstid 

 

• Behandlingstiden ændres til normalt otte uger.  

 

Ændring relateret til afsnittet ”HVAD ER BEHANDLINGSTIDEN?” (side 12/13). 

ANSØGNINGSSKEMAERNE: 

Ansøgningsskema over og under 200.000: 

 

• Følgende afsnit indsat: ”RESUME”, med nedenstående vejledning: 

Her skriver i et kort resume af jeres projekt dvs. en kort beskrivelse af projektets formål, målgruppe og 
hovedaktiviteter. Resumeet må max være på 1000 tegn og kan kopieres direkte over i 
ansøgningsformularen i Vores CISU (hvor I også bliver spurgt efter et resume). Resumeet tæller ikke med 
som en del af den samlede længde på ansøgningen.    

 

• Sætning i rødt tilføjet under spørgsmål i afsnittet ”HVEM VIL I NÅ MED PROJEKTET?” Beskriv hvem 

de ’neutrale’ i målgruppen er. Hvis muligt angiv forventet antal. 

• Sætning i rødt tilføjet under vejledning i afsnittet ” HVAD ER PROJEKTETS FORMÅL? 
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Forklar kort og præcist de konkret(e) forandring(er) I vil opnå i den/de valgte målgruppe(r) i Danmark. 
Dvs. hvad der har ændret sig hos målgruppen, når jeres projekt er slut sammenlignet med inden 
projektets start. 

I bør holde puljens formål og hvordan projektet vil bidrage til det formål for øje, når I besvarer dette 
spørgsmål. Dvs. beskrive hvilke tematikker og emner indenfor global udvikling I vil skabe viden, handling 
og/eller holdning om. 

 

Ansøgningsskema over 200.000: 

• Sætning i rødt tilføjet under vejledning i afsnittet HVORDAN VIL I NÅ MÅLGRUPPEN OG MED 

HVAD? 

Projektets strategi (eller plan) er en beskrivelse af, hvordan projektet overordnet hænger sammen og 
fører til de planlagte forandringer hos målgruppen. Dette indebærer blandt andet en beskrivelse af de 
valgte metoder, aktiviteter, kommunikationsplatforme og udbredelsesplan, og hvordan disse bidrager til 
at opnå de ønskede forandringer. Det skal fremgå, at der er sammenhæng mellem projektets målgruppe 
og valgte metoder inkl. valg af kanaler, platforme, vinklinger osv. I disse valg er det vigtigt, at puljens 
værdier holdes for øje.  
Strategien skal indeholde succeskriterier, som kan bruges til at vurdere, hvornår de ønskede forandringer 
er opnået. Der er ingen særlige formkrav til strategien, men vær konkret og struktureret som muligt. 

Specifikt om lancerings-/udbredelsesplan: 

Det er et krav, at I medsender en lancerings-/udbredelsesplan, hvis I søger over 500.000 kr. i OpEn. 

Der er ikke noget formkrav til, hvordan bilaget skal se ud. Form og indhold i en udbredelsesplan 

afhænger af det enkelte projekt.  I nogle projekter vil det give mening at lave en udbredelsesplan med en 

struktureret oversigt over, hvilke budskaber man vil udbrede til hvilke målgrupper, hvornår og hvordan. I 

andre typer projekter vil det give mere mening med en detaljeret implementeringsplan med fokus på 

aktiviteter, målgruppe og resultater. 

Hvis jeres udbredelsesplan afhænger af en ekstern aktør, som spiller en afgørende rolle i udbredelsen af 
jeres indsats (fx et større medie eller en specifik festival) og det ikke er muligt at skaffe en 
interessetilkendegivelse fra denne aktør forud for indsatsen, er det muligt at indsende to versioner af 
udbredelsesplanen (en plan a med aktøren og en plan b uden.) Denne mulighed bør kun bruges, når 
ansøger har en realistisk forventning om samarbejde med aktøren, men der samtidig er en vis usikkerhed 
om, hvorvidt dette kan lade sig gøre.  

 


