Den Ny Demokratifond

ANSØGNINGSSKEMA
Projekter under Ny Samarbejdsfond (Ny Demokratifond)
Udfyld venligst ansøgningsskemaet efter at have læst vejledningen (maks. otte sider i alt).
Projektnavn
Ansøger
Projektperiode
- skal afsluttes inden
udgangen af 2022.
Hvilket land foregår
projektet i?

☐ Armenien

Sikkerhed

☐ Projektet og samarbejdspartneren kan offentliggøres uden problemer

☐ Aserbajdsjan

☐ Belarus

☐ Georgien ☐ Moldova ☐ Ukraine

☐ Projektet og partneren bør ikke offentliggøres. Forklar i afsnit 3 hvorfor.
Samlede
projektomkostninger
DKK

Medfinansiering fra
andre kilder, hvis det
er relevant

Samlet tilskud der
søges om fra NSF i
DKK
Temaområder (sæt
gerne flere kryds)

☐ Ungdom
☐ Medier
☐ Kultur
☐ Arbejdsmarked
☐ Miljø og klima
☐ Køn og ligestilling

Sted og dato:
Navn og underskrift:
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1. Projektforslaget
1.1.Projektets mål og betydning.
Beskriv målet helt konkret –hvilke udfordringer skal løses?
Beskriv konteksten for indsatsen (de forhold som gør sig gældende i det område, hvor indsatsen skal udføres, og som
kunne have indflydelse på indsatsen). Hvad vil det betyde for projektets målgruppe? Hvilke forandringer vil projektet
skabe i samfundet – hvordan vil I måle dem?

1.2 Samarbejdet
Beskriv jeres samarbejdspartner. Hvad er deres kvaliteter? Hvordan bidrager de til at styrke medlemmer, deltagere og
frivillige? Vil projektet bidrage til at styrke jeres egne og partnerens forhold til fx myndigheder, organisationer, netværk,
virksomheder, eller finansiel støtte?
Vil projektet gøre jeres organisationer stærkere? Både ansøgerens og partnerens organisationer.

1.3 Målgruppen
Hvem deltager direkte i projektets aktiviteter og hvor mange (opdelt efter køn)?
Hvem og hvor mange (opdelt efter køn) forventer I vil få gavn af projektet – direkte og indirekte?

1.4 Hvad skal I gøre for at nå målet? Hvilke skridt skal I tage på vejen?
Hvad skal I gøre for at nå jeres mål med projektet? Hvilke aktiviteter skal gennemføres? Hvad er de vigtigste skridt
igennem projektperioden? Hvornår ved I, at de skridt er taget? Hvad forventer I, der kommer ud af de forskellige
aktiviteter?
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1.6 Hvad kan gå galt undervejs?
Beskriv hvilke mulige forhold (risici) der kan hindre eller forsinke indfrielsen af projektets mål samt mulige løsninger der
kan mindske disse risici?

1.7 Hvad vil I gøre for at sikre ligestilling og undgå diskrimination?
Beskriv hvordan forskellige køn inddrages og får glæde af projektet. Beskriv hvordan I sikrer jer mod at komme til at
diskriminere?

2. Projektets forhold omverdenen.
2.1 Er der andre projekter eller organisationer, I kan samarbejde med om projektet?
Hvordan kunne sådan et samarbejde fungere – og hvad kunne fordelene være? Er der risiko for overlap med andre
initiativer?

2.2 Hvad er det for en sammenhæng, projektet indgår i?
Hvad for nogle forhold i omverdenen har betydning for jeres samarbejdspartner – og kan de få betydning for jeres projekt?

2.3 Hvem påvirker I med projektet?
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Hvordan vil andre organisationer blive påvirkede af jeres projekt og de aktiviteter, I skal lave? Hvem vil få glæde af det,
og kan I samarbejde med dem? Er der nogen, der vil være imod jeres projekt?

2.4 Hvordan vil samarbejdet fortsætte efter projektet er gennemført?
Beskriv jeres mere langsigtede planer for hvordan jeres samarbejde vil kunne fortsætte på den anden side af projektets
afslutning. Har I flere planer i støbeskeen?

2.5 Læring
Hvordan planlægger I at monitorere, opsamle og anvende erfaringer undervejs og ved afslutningen af projektet. Hvad
regner I med at lære af projektet. Hvordan kan den læring kan deles med andre.

Bilag
1. Detaljeret budget (vedlægges af ansøger)
2. Tidslinje for projektet (vedlægges af ansøger)
3. Risk matrix (vedlægges af ansøger, hvis relevant for projektet)
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Retningslinjer

Ny Samarbejdsfond

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNINGER

Læs venligst følgende retningslinjer igennem, inden du ansøger fra Den Ny Samarbejdsfond.
Du kan downloade ansøgningsskemaet fra www.newdemocracyfund.org/we-support. Ansøgningsskemaet skal
udfyldes på engelsk og sendes til newcooperation@newdemocracy.org (på engelsk). Ansøgningsskemaet skal
udfyldes med informationer om projektet. Relevante bilag skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal bl.a.
indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse af, hvem støttemodtageren er, og begrundelse for, hvorfor støtten er nødvendig, og hvilke
aktiviteter ansøgeren ønsker at modtage støtte til.
Beskrivelse af, hvordan samarbejdet vil styrke et demokratisk organiseret civilsamfund og fremme
mellemfolkelig idéudveksling og dialog.
Beskrivelse af, hvordan partnerskabet vil tilføre værdi til eksisterende aktiviteter under DANEP, Den Ny
Demokratifond, samt andre relevante projekter.
Beskrivelse af projektets relevans i forhold til de udvalgte temaer: ungdom, medier, kultur,
arbejdsmarked, miljø og klima.
Projektets perspektiver på menneskerettigheder, herunder i forhold til køn.
Et aktivitetsbaseret budget.
(Hvis relevant) Redegørelse for projektets særlige relevans i forhold til f.eks. lovmæssige
indskrænkninger af civilsamfundet, aktuelle muligheder eller udfordringer, herunder i forhold til trusler
mod enkeltpersoner eller grupper.

Ansøger kan få vejledning i ansøgningsprocessen ved at henvende sig til
newcooperation@newdemocracyfund.org. Den færdige ansøgning skal ligeledes sendes til denne adresse.
Hvis projektet støttes af Den Ny Samarbejdsfond, foretages en vurdering af projektets partnere og ansøgers
organisation.

BAGGRUND

Den Ny Samarbejdsfond er en del af Den Ny Demokratifond og har til formål at støtte samarbejdet mellem
civilsamfundsorganisationer (CSO'er) og kultur-, uddannelses- og vidensinstitutioner i Danmark og de østlige
partnerskabslande Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine. Den Ny Samarbejdsfond
giver støtte til:
•
•

Udvikling af nye og innovative samarbejder og erfaringsudveksling
Videreudvikling af eksisterende partnerskaber mhp. at opbygge erfaring og understøtte udviklingen af
bæredygtigt og langsigtet samarbejde

Den Nye Demokratifond arbejder for at bringe den danske tradition for et stærkt og demokratisk organiseret
civilsamfund i spil gennem nye og innovative former for samarbejde. I Danmark har de frivillige organisationer,
civilsamfundet og lokale demokratiske organisationer haft afgørende betydning for udviklingen og
konsolideringen af demokratiet. I mange sammenhænge – lige fra sportshold, fagforeninger til frivillig deltagelse
og engagement i lokalsamfundet - har civilsamfundsorganisationer været vigtige platforme for at udvikle den
demokratiske tradition og kultur i Danmark.
Den Ny Samarbejdsfond administreres af Den Ny Demokratifond, der er drevet af et konsortium af danske
CSO'er (beskrivelse i det følgende), der arbejder for at støtte udviklingen af det demokratiske civilsamfund og
bæredygtige regionale netværk mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark og de østlige nabolande.
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Den Ny Demokratifond arbejder inden for fem tematiske områder: ungdom, medier, kultur, arbejdsmarked og
miljø og klima, samt med tværgående tematisk fokus på køn og menneskerettigheder.
FORMÅL
Den Ny Samarbejdsfond bidrager til Den Ny Demokratifonds virke og formål ved at fokusere på støtte til
opbygningen og udviklingen af bæredygtige og langsigtede samarbejder mellem CSO'er i Danmark og i de østlige
partnerskabslande.
Formålet med samarbejdet er at sikre gensidig læring og videndeling i forhold til demokratisk dialog, organisering
og repræsentation.
Den Nye Samarbejdsfond går i dette perspektiv ud over rammerne for traditionel udviklingsbistand. Der lægges
vægt på at støtte innovative og modige projekter og samarbejdsformer, der viser risikovillighed. Samtidig vægtes
samarbejder, der arbejder inden for de tematiske områder og med de tværgående tematikker, og som er
orienteret mod synergi, innovation eller afsøgning af nye metoder eller samarbejdsformer. Det er derudover en
fordel, hvis det i ansøgningen beskrives, at projektet kan skabe synergier med andre af Den Ny Demokratifonds
aktiviteter.
KRITERIER FOR ANSØGERE
Ansøger skal være registreret i Danmark som civilsamfundsorganisation eller en kultur-, uddannelses- og
vidensinstitutioner (heriblandt NGO'er og selvejende organisationer).
Civilsamfundsaktør defineres som demokratisk organiserede civilsamfundsorganisationer og sociale bevægelser
inden for medier, den akademiske verden, fagforeninger samt foreninger og organisationer, herunder kultur-,
uddannelses- og vidensinstitutioner.
KRITERIER FOR PROJEKTER
Den Nye Samarbejdsfond yder støtte til mindre projekter, der giver danske civilsamfundsaktører mulighed for at
fortsætte og udvikle eksisterende partnerskaber samt indgå nye eller innovative partnerskaber med en eller flere
partnere i de østlige partnerskabslande. Der lægges vægt på partnerskabernes bredde og dybde. Det betyder, at de
partnerskaber, der støttes af Den Ny Samarbejdsfond, skal bidrage til bæredygtige og varige samarbejder mellem
CSO'er i Danmark og de østlige partnerskabslande. Ansøger bør derfor kunne redegøre for, at formålet med
projektet er et langvarigt samarbejde.
Den danske ansøger skal bidrage til 'at opretholde et dansk engagement i udviklingssamarbejdet og nå et bredt
spektrum af danskere med viden om levevilkår og udvikling i andre dele af verden', som beskrevet i Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi, ”Verden 2030”.
Partnerskaberne skal have fokus på de tematiske områder ungdom, medier, kultur, arbejdsmarked og miljø og
klima, samt med vægt på de tværgående temaer køn og menneskerettigheder.
Ansøgningens budget skal indeholde et præcist ansøgt beløb til aktiviteterne, og individuelle omkostninger skal
tydeligt fremgå af budgettet. Projektets startdato skal være inden udgangen af 2022, og tidsrammen for projektet
bør ikke overstige et år. Den Ny Samarbejdsfond forbeholder sig ret til at tildele bevillinger, der er lavere end
ansøgte beløb af hensyn til begrænsede disponible midler og andre relevante faktorer.
ANSØGNINGSPROCES
Der gennemføres to ansøgningsrunder i 2021 og der gives samlet tilskud til maksimalt 15 projekter. Det samlede
budget for Den Ny Samarbejdsfond er 10.000.000,00 dkr. og projektperioden løber til og med udgangen af 2022.
For at sikre erfaringsdeling og styrke muligheder for nye og innovative ideer opfordres ansøgerne til at henvende
sig til Den Ny Samarbejdsfond, hvis der kan skabes yderligere synergier og snitflader med øvrige aktiviteter i Den
Ny Demokratifond. Det er ligeledes muligt at ansøge uden at have identificeret en partner i de østlige
partnerskabslande, hvis ansøger på en overbevisende eller innovativ måde demonstrerer et potentiale til at skabe
bæredygtige partnerskaber. For eksempel ved at foreslå potentielle partnere i de østlige partnerskabslande eller
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ved demonstrere kendskab til og ekspertise i CSO-landskabet i regionen.
Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Den Ny Samarbejdsfond i med afsæt i
ansøgningskriterierne. Ansøgningen vil blive vurderet med afsæt i ansøgningskriterierne med inddragelse af viden
fra de øvrige partnerskaber i Den Ny Demokratifond, samt de udsigtsposter, der vil blive oprettet i Belarus og
Georgien i regi af fonden. Alle ansøgninger vil blive vurderet af en uafhængig udvælgelseskomité, der består af
fem uafhængige fagfolk med erfaring fra regionen fra de tematiske prioritetsområder (ungdom, medier, kultur,
arbejdsmarked samt miljø og klima) og civilsamfundspartnerskaber i de østlige partnerskabslande.
Ansøgningerne bedømmes ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvaliteten af partnerskabet, herunder bredden og dybden, samt hvorvidt projektet er innovativt og/eller
modigt.
Projektets relevans i forhold til de definerede målgrupper.
Projektets relevans i forhold til de udvalgte temaer: ungdom, medier, kultur, arbejdsmarked, miljø og
klima.
Projektets perspektiver på menneskerettigheder, herunder i forhold til køn.
Sammenhængen mellem projektets aktiviteter og målsætninger.
Vurdering af risici og sikkerhedsudfordringer.
At projektet bidrager med noget relevant og unikt i forhold til andre tiltag i regionen.
Projektets bæredygtighed.
Ansøgers erfaring og kompetencer.
Omkostningseffektivitet.

Der vil i begge ansøgningsrunder blive taget hensyn til at sikre mangfoldighed i forhold til lande og temaer.
Processen for behandling af ansøgninger er opsummeret i nedenstående skema:

Ansøger kan få vejledning i ansøgningsprocessen ved at henvende sig til
newcooperation@newdemocracyfund.org. Den færdige ansøgning skal ligeledes sendes til denne adresse.
Hvis projektet støttes af den Ny Samarbejdsfond, foretages en vurdering af projektets partnere og ansøgers
organisation.
HABILITETSSPØRGSMÅL
Personer og/eller konsortiemedlemmer, der deltager i bedømmelsesteamet, udvælgelseskomitéen eller på anden
måde er involveret i behandlingen af ansøgninger, er ansvarlige for at informere administrationsgruppen om
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eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter i relation til behandlingen af ansøgningen.
Der kan være tale om inhabilitet i følgende tilfælde:
• Hvis en person eller en aktør, der er involveret i bedømmelsesprocessen, udvælgelseskomitéen eller på
anden måde er involveret, har en direkte, indirekte, personlig, økonomisk eller forretningsmæssig
interesse i bedømmelsen af ansøgningen.
• Hvis en person eller et af Den Ny Demokratifonds konsortiemedlemmer, der er involveret i
bedømmelsesprocessen, udvælgelseskomitéen eller på anden måde er involveret, har en direkte
personlig, økonomisk eller forretningsmæssig interesse i bedømmelsen af ansøgningen.
• Hvis der er andre relevante årsager til inhabilitet, skal personer og/eller konsortiemedlemmer gøre
administrationsgruppen opmærksom herpå.
Administrationsgruppen vurderer hver enkelt sag ud fra transparente og velbegrundede kriterier. Vurderingen
skal foretages på skrift og journalføres (f.eks. i et mødereferat).
Hvis administrationsgruppen vurderer at der er tale om inhabilitet, skal personen og/eller konsortiemedlemmet
ikke deltage i bedømmelsen af den relevante ansøger, hvis ansøgning har givet anledning til interessekonflikten.
IMPLEMENTERING
Både før og under gennemførelsen af et projekt kan tilskudsmodtagere få vejledning fra konsortiemedlemmerne i
Den Ny Demokratifond. Den Nye Samarbejdsfond vil samarbejde sammen med tilskudsmodtagere om at sikre,
at erfaringer og læringer fra implementeringen af projektet efterfølgende offentliggøres og deles med relevante
samarbejdspartnere.
AFRAPPORTERING
Tilskudsmodtagere skal afrapportere følgende til Den Ny Samarbejdsfond:
•
•
•
•

Statusrapportering undervejs i projektet (finansiel og narrativ) - afhængig af projektets størrelse og
længde.
Endelig afrapportering med kønsdifferentierede resultater (finansiel og narrativ)
Revisionsgodkendt regnskab (afhængigt af projektets størrelse)
One-pager om tilskudsmodtagers erfaringer og læringer ved gennemførslen af projektet

I tilfælde, hvor involveringen i Den Ny Demokratifond kan betyde en trussel mod sikkerheden for partnere eller
enkeltpersoner i de østlige partnerskabslande, bør tilskudsmodtager afklare dette med Den Ny Samarbejdsfond
forud for afrapporteringen.
ORGANISERING AF DEN NY SAMARBEJDSFOND
Den Ny Samarbejdsfond er organiseret i en administrationsgruppe bestående af Dansk Kulturinstitut,
International Media Support og 3F, der udvikler fondens eksterne og interne retningslinjer, inklusive
sammensætningen den uafhængige udvælgelseskomité.
International Media Support varetager tilskudsadministration og vejledning af ansøgere.
PARTNERE BAG DEN NY DEMOKRATIFOND
Dansk Industri (DI), Dansk Kulturinstitut (DKI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), International Media
Support (IMS) og Fagligt Fælles Forbund (3F), har dannet konsortiet bag Den Ny Samarbejdsfond som en del af
Den Ny Demokratifond.
Det overordnede mål med Den Ny Demokratifond er at støtte styrkelsen af et demokratisk organiseret
civilsamfund og at fremme mellemfolkelig dialog og regionale netværk. Fondens fokus er rettet mod de østlige
partnerskabslande bestående af Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine. De tematiske
prioriterede fokusområder er ungdom, medier, kultur, arbejdsmarked samt miljø og klima. Den Ny
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Demokratifond er formuleret i overensstemmelse med Danmarks naboskabsprogram (DANEP) inden for
målsætningen om at bidrage til et mere fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremskridt gennem udvikling af
demokratiske samfund med ansvarlige regeringer, et aktivt civilsamfund og frie medier.
Konsortiets medlemmer består af:
•

Dansk Industri (DI) er Danmarks største og mest indflydelsesrige arbejdsgiver- og
erhvervsmedlemskabsorganisation, der dækker fremstillings- og byggeri samt serviceindustrier på tværs
af sektorer som transport, energi, IT, sundhed, handel, og professionelle tjenester.

•

Dansk Kulturinstitut (DKI) er en selvejende institution, der siden 1940 har arbejdet for at skabe gensidig
forståelse mellem mennesker gennem udvekslingen af kunst og kultur. DKI mener, at kunst og kultur er
blandt Danmarks vigtigste aktiver. Sammen med partnere udvikler DKI internationale aktiviteter, der
skubber grænser og skaber muligheder, som giver gensidig værdi bl.a. i forhold til at skabe lige
rettigheder, uddannelse, bæredygtig udvikling, demokrati og aktivt medborgerskab.

•

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraplyorganisation, der blev grundlagt i 1940 og repræsenterer
80 børne- og ungdomsorganisationer og mere end 600.000 danske børn og unge. DUF’s
medlemsorganisationer spænder fra spejdere til politiske ungdomsorganisationer, frivillige sociale
organisationer, kulturorganisationer, miljøorganisationer, organisationer for unge med handicap og
mange flere.

•

International Media Support (IMS) støtter journalistik i konfliktramte, skrøbelige stater og stater i
transitionsperioder og har været aktiv i mere end 60 lande. Med mere end 500 nationale partnerskaber
baserer IMS's tilgang sig på tre områder: deltagelse i og opbygning af internationale og regionale
koalitioner; at forbinde lokal indflydelse og viden fra landets eller regionale programmer til global politik
og standardudvikling og sikre videndeling og vedvarende lokal partnerinddragelse i globale diskussioner.

•

Fagligt Fælles Forbund (3F) er Danmarks største fagforeningsforbund med ca. 270.000 medlemmer. I
mere end tre årtier har 3F arbejdet med udviklings- og solidaritetsarbejde ved at støtte fagforeninger i
udviklingslande og Central- og Østeuropa. 3F arbejder for de internationale arbejdstagerrettigheder som
fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og for et retfærdigt og velreguleret
arbejdsmarked med bedre arbejds- og levevilkår for alle arbejdere i verden.
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