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• Afsnit 3.2: Der er fortsat krav om samarbejdsaftale mellem bevillingshaver og samarbejdspartnere. 

Dog skal CISU ikke længere have en kopi, men de skal i stedet kunne fremvises ved forespørgsel 

herom. Milepælen ’Samarbejdsaftale / Cooperation Agreement’ slettes i Vores CISU.  

• Afsnit 3.3 (tidligere 3.7): Det er nu kun et krav for bevillingshavere med bevillinger over 1 mio. kr. 

at have/udvikle politikker og/eller kodeks omhandlende anti-korruption, PSHEA, anti-børnearbejde 

og anti-terror.  

• Afsnit 3.6: Tidligere havde vi separate dokumenter med ’CISUs finansielle standarder’. Disse har vi 

præciseret og omskrevet, så de er mere forståelige, og inkluderet direkte i forvaltningsvejledningen 

under overskriften ’CISUs krav til økonomistyring’, som gælder for bevillingshavere og 

samarbejdspartnere med budgetansvar.  

• Afsnit 3.7: Det er udspecificeret at omkostninger vedr. deltagelse i opstartsseminaret kan 

budgetteres på linje 3: Dansk partner projektunderstøttelse. 

• Afsnit 4.1: Det kræver ikke længere en forhåndsgodkendelse, hvis der ønskes at omfordele midler, 

der vedrører lønomkostninger, personaleydelser og revision – med mindre at I vil bruge 

budgetmargin på løn (se næste afsnit).  

• Afsnit 4.2: Der kræver kun en forhåndsgodkendelse fra CISU at bruge budgetmargin på aktiviteter, 

der ikke var inkluderet i den oprindelige ansøgning eller til lønomkostninger og personaleydelser.  

• Afsnit 4.3: Det er udspecificeret, at man må bruge administrationsbidraget til bankgebyrer 

vedrørende drift af bankkonto.  

• Afsnit 5.1: Det er nu kun bevillingshavere med et projekt, der varer end 12 måneder, som skal 

deltage i en statussamtale midtvejs i projektperioden.  

• Afsnit 5.2: Afsluttende rapport skal uploades i Vores CISU senest 3 måneder efter projektets 

slutdato, hvor det før var 2 måneder.  

• Afsnit 6.1: Det er kun for bevillinger over 500.000 kr. bevillingshavers reviderede årsregnskab skal 

uploades i Vores CISU inden d. 1. juli. (medmindre andet er skrevet i bevillingsnotatet).  

• Afsnit 6.4: Afsluttende regnskab skal uploades i Vores CISU senest 4 måneder efter projektets 

slutdato, hvor det før var 3 måneder.  

• Afsnit 7: Bevillingshaver skal ikke indberette til CISU sager vedrørende seksuelle krænkelser, 

udnyttelse og magtmisbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder.  


