
Pulje til demokrati og deltagelse, 2. runde 2020
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Begrundelse

9727 det turkise telt Global Village 150.000,00     100.000,00     Der er tale om et rigtig spændende projekt, som Integrationsnetværket ser 
et stor potentiale i. Folkene bag Det Turkise Telt har gjort det rigtig godt 
gennem mange år, og det virker derfor naturligt at videreudvikle 
foreningens aktiviteter. Pulje til demokrati og deltagelse har fokus på at 
støtte op om initiativer med fokus på at involvere borgere, således at man 
som ny borger i Aarhus inviteres til at blive en del af et fællesskab og til at 
tage del i demokratiet. Derfor forventes det, at de målgrupper puljen har 
fokus på, inddrages aktivt i projektet.
Specielt elementet Global Learning ser Integrationsnetværket et stort 
samarbejdspotentiale i, og det er derfor primært etablering af dette 
element tilskuddet fra puljen går til. 
Opnår projektet ikke fuldfinansiering skal der indsendes et revideret 
budget og en ny projektbeskrivelse, som skal godkendes af 
Integrationsnetværket inden midlerne kan udbetales.

9773 Aarhus Kommune, Borgerservice, 
Udviklings og Demokrati

Klubkammerater 97.000,00       60.000,00       Der er tale om et interessant projekt, og I har fat i noget rigtigt i forhold til, 
at man som ny borger lettere kommer afsted til en klubaktivitet, hvis man 
har nogen at følges med. Det giver tryghed.

9815 Dialog på Tværs / FO-Aarhus Videreudvikling af Dialogcafeer 80.000,00       50.000,00       Der er mange gode tanker, der ligger bag projektet om udviking af 
Dialogcafeer, og vi er spændte på at se, hvordan projektet udvikler sig. 
Med tilskuddet ønsker vi specielt at understøtte en konceptudvikling, som 
på sigt muliggør en frivillig drift af Dialogcafeerne. Derfor er det også 
positivt, at der bag projektet står en frivillig organisation, som arbejder 
med frivillighed. 

Der tildeles ikke et fuldt tilskud, da budgettet i forhold til udviklingen at 
projektet bærer præg af, at tilskuddet også skal finansiere daglig drift, 
hvilket puljen ikke kan støtte.

Integrationsnetværket har vurderet budgettet i forhold til 
projektbeskrivelsen og har fundet, at der er poster der er højt sat og andre 
der bærer præg af også at indeholde daglig drift, hvilket puljen ikke kan 
give tilskud til. Derfor gives der ikke fuld støtte.

I alt 327.000,00     210.000,00     


