Retningslinjer for ansøgning om midler til SDG workshop – højskoler 2017
Rasmus Vincentz – FFD.
(SDG = FN’s Sustainable Development Goals – Bæredygtighedsmål - Verdensmålene 2030)
Overordnet:
1)
2)
3)
4)
5)

International Pulje har givet midler til FFD til at fremme højskolers arbejde med SDG
Der er 35.000 kr. i midler til at højskoler kan lave workshops om SDG, så kun højskoler kan ansøge.
Der kan gives op til 7.000 kr. til hver højskole – I alt ca. 5 skoler
Flere højskoler må gerne slå sig sammen og søge om flere gange 7.000 kr. til fælles workshop
Midler kan søges i perioden 6. april 2017 kl. 12.00 til 9. maj 2017 kl. 12.00

Formål:
6) Målet er at udbrede kendskabet til SDG’erne på højskole og øge viden om hvordan og udvikle
forslag til hvordan hver højskole kan bidrage til gennemførelse af Verdensmålene.
7) Midlerne er øremærket til at støtte en workshop om SDG, afholdt med en højskole, og gerne i
samarbejde med en eller flere lokale aktører, f.eks. virksomheder, foreninger, landbrug osv.
Procedurer:
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

Ansøgningen skal beskrive indholdet af workshoppen (vinkler og ide), deltagerne og programmet
Der vedlægges et simpelt budget
Der angives kontaktperson, højskole, kontonummer og dato for workshop mm.
I workshoppen skal indgå en simpel skriftlig opsamling på forløbet og hovedpointerne (ca. 1-2 A4)
Ansøgningen sendes til Rasmus Vincentz på rv@ffd.dk – evt. afklarende spørgsmål kan rettes til
samme mail indtil 5. maj eller på telefon 25 36 45 56
Alle ansøgninger modtaget rettidigt samles og behandles samlet
a. Ansøgninger behandles af et til lejligheden nedsat udvalg, som består af Rasmus Vincentz,
Bæredygtighedskoordinator i FFD + 2 andre ansatte i FFD.
Kriterier for vurdering: Ide, hvordan SDG behandles og operationaliseres, hvilke parter der indgår
og forløbet af workshoppen.
Alle ansøgere får skriftligt svar senest d. 19. maj 2017.
Alle workshops skal være afholdt senest 13. oktober 2017
Skulle en workshop der har modtaget tilsagn om penge, mod forventning ikke blive afholdt, bedes
dette hurtigst meldt til rv@ffd.dk så pengene kan komme en anden højskole til gode. (Ansøgninger
fra højskoler i første runde, der ikke har fået midler, vil blive betragtet først, derefter evt. kontakt til
nye højskoler).
Pengene overføres ved afslutning af kalenderåret 2017, og efter fremsendelsen af faktura og
opsamling (jf. punkt 11)
I tilfælde af at der er færre ansøgere en midler der kan gives, kan udvalget fordele overskydende
midler jævnt mellem ansøgere, hvis workshops’ene og indsatsen for at planlægge, afholde eller
opsamle tilsvarende opgraderes.
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