
Gellerup Kulturmidler – Her og Nu puljen 
 
Gellerup Kulturmidler støtter 

 
• udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner. 

• medborgerskab i Gellerup/Toveshøj. 

• projekter og aktiviteter, som understøtter visionen om, at Gellerup bliver en åben 

og attraktiv bydel. 

• initiativer, som bidrager til fortsat udvikling af Gellerups kulturliv. 

• initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag. 

 
Her og Nu puljen støtter: 

 
• Igangsættelse af mulige kulturelle projekter samt afprøvning af mulige samarbejder 

• Mindre kunst- og kulturprojekter og arrangementer 

 
Puljen støtter ikke daglig drift, forplejning, drikkevarer og hoppeborge eller lignende. 

 
Kriterier 

 
Ansøgninger der imødekommer mindst et af følgende kriterier prioriteres: 

 
• Der tænkes på tværs af alder, køn og etnicitet og i sammenhænge med aktørerne i 

lokalområdet 

• Projekter der inddrager unge, så de bliver kulturaktører sammen med andre unge 

 
Hvem kan søge? 

 
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. 

 
Hvis der er samarbejdspartnere, skal de underskrevne samarbejdsaftaler medsendes 

ansøgningen. 

 
Kulturinstitutioner med faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan projektet 

rækker ud over den ordinære drift. 



 

Puljens størrelse 

 
Puljen har et årligt budget på ca. 180.000 kr. Der kan maksimalt søges 10.000 kr. pr. 

aktivitet. 

 
Ansøgningsfrister 

 
Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes senest én måned inden 

projektet afvikles. 

 
Sådan søger du 

 
Du søger via Ansøgnings Portalen. 

 
Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget hos Kulturforvaltningen 

 
Afgørelsen 

 
Gellerup Kulturmidlers projektgruppe foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger 

og træffer beslutning om bevillinger. 

 
Afgørelsen forventes inden for to måneder fra ansøgningsfristen. 

 
Bevillingerne gives som tilskud. I den forbindelse lægges vægt på, at andre 

støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. 

 
Efter projektets afslutning skal der indsendes regnskab, ledelseserklæring og en 

evaluering/dokumentation for projektet. 

 
Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgninger til puljen på hjemmesiden. 

Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt. 
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