
 

  

 

   

Spørgsmål kan rettes til Maria Haahr, 
rådgiver i CISU, på mha@cisu.dk 

 
 

SØG ENGAGEMENTSPULJEN – OG VÆR MED TIL AT 
ENGAGERE DANSKERNE I ARBEJDET FOR EN BEDRE VERDEN 

Q&A om Engagementspuljen  
 
Hvem kan søge? 
Puljen kan søges af danske civilsamfundsorganisationer, 
enten alene eller i samarbejde med en eller flere 
samarbejdspartnere, som enten kan være andre 
civilsamfundsorganisationer eller andre aktører.  
 
Hvad kan man søge støtte til?  
Engagementspuljen skal være med til at understøtte, at folk 
kan handle for en mere bæredygtig verden. Det kan ske 
gennem initiativer på lokalt, nationalt eller internationalt 
niveau. Engagementspuljen giver mulighed for at afprøve 
nye metoder og indgå i nye samarbejdsrelationer. 
 
Hvor meget kan man søge?  
Hvis en organisation søger alene, er det muligt at søge op til 
750.000 kr. Søger man sammen med en eller flere andre 
organisationer og/eller aktører, er det muligt at søge op til 
1.500.000 kr. 
 
Hvordan søger man? 
Alle ansøgninger indsendes digitalt til CISU via CISUs 
organisationssider. På www.cisu.dk/online findes en guide 
til, hvordan man gør. 
 
Ansøgningsfrister  
Ansøgninger op til 100.000 kr. har løbende ansøgningsfrist 
og kan søges fra onsdag den 27. maj 2020. 
 
Ansøgninger fra 100.000 - 1.500.000 kr. har faste 
ansøgningsfrister den 27. maj, 26. august og 4. november 
2020 og afhængigt af midler 17. februar 2021. 
 

Puljens første faste 
ansøgningsfrist er den 

27. maj 2020 

Engagementspuljen på 20 
millioner kroner skal engagere 
flere danskere i arbejdet for en 
bedre verden.  
 
Med den nye pulje kan 
civilsamfundsorganisationer og 
andre aktører med gode idéer til 
at engagere danskerne i 
Danmarks udviklingssamarbejde 
og verdensmålene nu søge midler 
til at gøre idéerne til virkelighed. 
 
Andre aktører kan blandt andet 
være institutioner, private 
virksomheder, politiske partier og 
erhvervsdrivende fonde. 

 
Læs mere om puljen, hent 
retningslinjerne og find 
inspiration til indsatser på 
cisu.dk/engagementspuljen. 
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