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Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Afgørelse Begrundelse
10773 DFUNK - Dansk Flygtningehjælp 

Ungdom
Foreningsliv med unge med 
flygtningebaggrund

93.900,00 68.585,00       Et godt projekt, som opfylder puljens formål. DFUNK har god kontakt til 
målgruppen og gennem samarbejde med UKH er der etableret tryg 
tilknytning til foreningslivet i Aarhus. Bevillingsudvalget ser positivt på at 
projektet vil skabe forskellige sociale indsatser til at samle unge, med og 
uden flygtningebaggrund i frivillige fællesskaber. 

10797 Tiny Planet FM Tiny Planet FM - Collecting Voices 150.000,00 -                   Afslag

10800 FO-Aarhus Kunst|Samler 95.000,00 34.250,00       Et godt projekt, som falder indenfor puljens formål. Bevillingsudvalget 
finder mange gode elementer i projektet som at øve den demokratiske 
samtale i gennem fælles kunstoplevelser, hvor byen også bliver inddraget. 
Grundet puljens begrænsede midler, kan der ikke ydes fuld økonomisk 
støtte til projektet

10802 Foreningen Instant City | Square 
One

Håndværk og fællesskab rækker ud mod 
bedre liv i Gellerup

91.000,00 34.250,00       Et fint projekt som falder indenfor puljens formål. Bevillingsudvalget finder 
det glædeligt, at Foreningen Instant City | Square One og 
Livsværkstederne er gået sammen om at skabe projektet.
Grundet puljens begrænsede midler, kan der ikke ydes fuld økonomisk 
støtte til projektet.

10803 AL2bolig Bydelsmødre i Tilst og Åbyhøj 90.000,00 90.000,00       Bevillingsudvalget vil med glæde støtte etableringen af de to Bydelsmor- 
grupper. Der er gode erfaringer med Bydelsmøder i andre dele af byen, og 
der ses med positive øjne på at der nu etableres Bydelsmødre i hhv. Tilst 
og Åbyhøj, da erfaringer tilsiger at dette er en god indgang til at nå en 
meget vigtig målgruppe.

10806 IK Skovbakken SK Street 98.560,00 68.585,00       Der er  tale om et godt og gennemarbejdet projekt, som falder indenfor 
puljens formål. Evalueringen af det første år med SK Street peger på, at 
der er gode perspektiver i at fortsætte indsatsen, som forhåbentligt ikke 
bliver så hårdt ramt af Covid-19 situationen som det blev tilfældet i år. 
Bevillingsudvalget ser der er tale om en god forankring af indsatsen og 
finder det endvidere glædeligt, at Gadeplan involveres i projektet.

10810 Forest Film Kreativ barndom 3 98.750,00 68.585,00       Bevillingsudvalget ser positivt på projektet. Det er tale om et godt projekt 
som falder indenfor puljens formål. Bevillingsudvalget ser postitivt på at 
der bliver inddrager flere kulturinstitutioner i projektet som målgruppen 
får mulighed for at blive introduceret til. 

10811 Selfmade Records / FLP Bootcamp 45.000,00 15.000,00       Det er et spændende projekt, som ligger indenfor puljens formål. 
Bevillingsudvalget bemærker særlig at projektet bygger på egne 
erfaringer, og ønsket om at give noget videre. Derudover ligger der en fin 
læringsmulighed for de unge som deltager i projektet. Grundet puljens 
begrænsede midler, kan der ikke ydes fuld økonomisk støtte til projektet.

I alt 762.210,00     379.255,00     


