Anneks til DH’s retningslinjer for Handicappuljen
Gældende fra 1. januar 2018

Baggrund
I 2017 har DH revideret retningslinjerne for Handicappuljen. Det gennemgående i de kommende nye
retningslinjer er en forenkling af krav, kriterier og procedurer for at søge Handicappuljen, mens der samtidig
er skruet op for rådgivningsmulighederne i DH. I de nye retningslinjer er samarbejde og fællesprojekter
ligeledes prioriteret højt.
Det forventes, at et nyt sæt retningslinjer vil ligge klar i løbet af foråret 2018. Da ændringerne i de kommende
nye retningslinjer dog allerede kan træde i kraft nu, er der her beskrevet, hvilke nye muligheder, I sammen
med jeres sydpartner kan indarbejde i jeres internationale arbejde med virkning fra 1. januar 2018. I tillæg til
DH’s retningslinjer for Handicappuljen gælder følgende for handicaporganisationer, der søger om støtte til
internationale projekter gennem Handicappuljen fra 1. januar 2018:

Nye partnerlande
Den tidligere landebegrænsning er ophævet, så I nu kan søge om støtte til projekter i både lavindkomstlande
og i alle mellemindkomstlande. I kan finde den fulde liste over mulige partnerlande på OECD’s DAClandeliste. Alle ansøgninger til Handicappuljen skal fortsat leve op til puljens formål og retningslinjer.

Handicappuljens projekttyper
Nogle projekttyper er lagt sammen, og nogle projekttyper har fået nye beløbsgrænser. Puljen indeholder nu
tre kategorier af støttemuligheder:
A. Fra idé til projekt, som støtter udvikling af nye partnerskaber og projekter
B. Udviklingsprojekter, som støtter det egentlige internationale udviklingsarbejde
C. Supplerede indsatser, som fokuserer på forskellige typer kapacitetsudvikling, der kan
komplementere eksisterende udviklingsprojekter og partnerskaber.
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Her er den samlede oversigt over Handicappuljens støttemuligheder:
A
Fra idé til projekt
Partneridentifikation
Find en eller flere partnere

B
Udviklingsprojekter
Mindre udviklingsprojekt
Afprøv nye indsatsområder og test
samarbejdet

* 65.000 kr.
Forundersøgelse
Undersøg muligheder og udvikl et
projekt

Kapacitetsudvikling og læring
Udvikl kapaciteten og læringen i
organisationerne

500.000 kr.
Mellemstort udviklingsprojekt
Implementer et større projekt

** 95.000 kr.
*Ved fællesprojekter kan der søges
20.000 kr. yderligere per ekstra dansk
organisation.
**Ved fællesprojekter kan der søges op
til 140.000 kr.

C
Supplerede indsatser

3 mio. kr.
Stort udviklingsprojekt
Implementer et projekt af betydelig
størrelse

200.000 kr.
Kursus og netværksaktivitet
Deltag i kurser og
netværksaktiviteter og opbyg
kapacitet og erfaring
200.000 kr.
Kapacitetsanalyse
Få lavet en analyse af den danske
organisations kapacitet

12 mio. kr.

100.000 kr.

Samfinansiering af
udviklingsprojekt
Implementer et projekt med
samfinansiering
2 mio. kr.

Kontakt DH, hvis I ønsker at søge om støtte til en af ovenstående projekttyper og mangler ansøgningsskema
hertil.
Alle ansøgninger til Handicappuljen skal fortsat leve op til puljens formål og retningslinjer.

Ny mulighed for at søge om partneridentifikation
Der kan nu søges om støtte til projekttypen partneridentifikation. En partneridentifikation giver mulighed for,
at mødes med en eller flere potentielle sydpartnere og undersøge muligheden for at etablere et fremtidigt
partnerskab og projektsamarbejde i et nyt land.
I forbindelse med en partneridentifikation forventes det, at den danske organisation vurderer den potentielle
sydpartners organisatoriske struktur, værdier og visioner. Her vurderes også organisationens økonomiske og
menneskelige kapacitet i form af økonomi, ledelse, medarbejdere og frivillige, samt legitimitet i forhold til
juridisk status, medlemsbase, demokratisk struktur, med videre. Derudover skal partneridentifikationen
anvendes til at afstemme forventninger til et fremtidigt partnerskab og drøfte konkrete idéer til fælles
projekter.
Krav til ansøgninger om partneridentifikation:



Der skal være etableret en forudgående kontakt til den potentielle sydpartner samt forelægge et
gensidigt ønske om samarbejde.
Partneridentifikationen skal foregå i det forventede partnerland.
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Der skal være udarbejdet et detaljeret program for partneridentifikationen og et tentativt program for
processen, som efterfølgende forventes at føre til indgåelse af et partnerskab og/eller udviklingen af
et fælles projekt.

Der kan søges om op til 65.000 kr. til en partneridentifikation. I tilfælde, hvor flere organisationer sammen
beslutter at starte arbejde op i et nyt land, kan der søges om yderligere 20.000 kr. for hver ekstra danske
organisation, der indgår i det potentielle samarbejde.
Handicappuljen dækker maksimalt rejseomkostninger og diæter for to personer fra den danske organisation
(samt eventuel handicapkompensation for danske deltagere). Der kan ikke ydes støtte til løn eller tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med en partneridentifikation.
DH anbefaler at I søger rådgivning som led i forberedelsen af en partneridentifikation.

Ny mulighed for at søge om samfinansiering
I kan nu søge om støtte til projekttypen samfinansiering i forbindelse med ansøgninger til fonde, EUansøgninger eller lignende, der kræver eget finansielt bidrag. Ansøgninger om samfinansiering kan
indsendes løbende og samtidig med, at den egentlige ansøgning fremsendes til den primære donor. Hvis
ansøgningsprocessen til den primære donor indeholder et første trin med indsendelse af en konceptnote,
kan I søge om samfinansiering på grundlag af konceptnoten.
En støtteværdig ansøgning om samfinansiering modtager et forhåndstilsagn, mens selve bevillingen fra
Handicappuljen først gives, når der foreligger et endeligt tilsagn fra den primære donor. Det er den danske
medlemsorganisations ansvar at give DH besked om tilsagnet.
Krav til ansøgninger om samfinansiering:



I skal tidligere have modtaget og gennemført en bevilling i Handicappuljen eller gennemført et
projekt af tilsvarende karakter med rapporteringskrav, der svarer til DH’s eller Udenrigsministeriets.
Hvis I indgår i et konsortium, er det kun muligt at søge om støtte til samfinansiering, hvis jeres
organisation er kontrakthaveren overfor den primære donor.

Støtten fra Handicappuljen kan maksimalt udgøre 25 procent af det samlede projektbudget. Der kan søges
om samfinansiering på op til 2 mio. kr.
Er der tale om et projekt, som implementeres i en skrøbelig situation, hvor den danske
handicaporganisations bidrag sikrer et særligt fokus på personer med handicap eller inklusion af handicap
på tværs af indsatsen, er det muligt at søge om samfinansiering til den del af budgettet, som vedrører den
danske handicaporganisation, uden at denne er den ledende organisation.
Hvis projektet har flere sydpartnere, skal minimum én være en organisation eller bevægelse af personer med
handicap, hvis formål er at fremme rettigheder og levevilkår for personer med handicap. Denne af
organisation skal endvidere lede implementeringen, medmindre der er tale om en skrøbelig situation.
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