
Gellerup Kulturmidler, Den store pulje 

 

Gellerup Kulturmidler støtter 

• Udvikling af kulturaktiviteter og kulturproduktioner, som understøtter at Gellerup 
fortsat er en åben og attraktiv bydel. 

• Initiativer, som opkvalificerer det kunstneriske og kulturelle miljø og vækstlag. 
• Kulturprojekter og - produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet. 

 

Den store pulje støtter 

• Kunst- og kulturprojekter der har et længerevarende perspektiv med mulighed for 
forankring i Gellerup. 

• Kunst- og kulturprojekter og -arrangementer, herunder planlægning, produktion og 
gennemførelse. 

•  

Kriterier 

Ansøgninger der imødekommer flere af de følgende kriterier prioriteres: 

• Projekter, der arbejder med en langsigtet udviklingsplan i samarbejde med aktører i 
Gellerup 

• Projekter der går på tværs af alder, køn og etnicitet 
• Projekter, der inddrager unge, så de bliver aktive kulturaktører 
• Projekter der kan realiseres dels igennem en realistisk økonomisk plan og dels igennem 

lokale partnerskaber 
•  

Puljen støtter ikke 

Puljen støtter ikke projekter der samler penge ind til velgørende formål og ej heller til mad og 
drikke, rejser, hoppeborge eller lignende. 

Der kan ikke opnås støtte fra flere af Kulturforvaltningens puljer til samme projekt. 
 

Hvem kan søge? 

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Det er et krav, at 
man har samarbejdspartnere, og at vedlægge den skriftlige samarbejdsaftale. (Aftaleskema 
downloades på hjemmesiden.) 

For ansøgere, der ikke holder til i Gellerup/Toveshøj, er det en forudsætning, at man har 
samarbejdspartnere i lokalområdet. 

Kulturinstitutioner med faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan projektet 
rækker ud over den ordinære drift. 
 

Pitchmøder 

For at kunne sende en ansøgning, skal I præsentere jeres projekt på et offentligt pitchmøde. 
Møderne har fokus på at skabe brede samarbejder og at få skærpet det kulturelle indhold. 



I skal ikke tilmelde jer mødet eller sende noget ind om projektet på forhånd. I møder bare op. 
I skal på forhånd have forberedt et pitch på max 3 minutter, som i korte træk skal sige noget 
om: 

• Hvad projektet går ud på? 
• Hvordan I tænker kunst og kultur er en del af projektet. 
• Hvordan skal jeres projekt forankres nu og på længere sigt? 
• Hvorfor er netop jeres projekt vigtigt?: Eksempelvis hvad giver jeres projekt til 

borgerne i Gellerup og/ eller hele Aarhus? 
• Hvilke samarbejdspartnere har I og / eller hvilke samarbejdspartnere mangler I? 

Der er ikke mulighed for at bruge projektor. 
 

Puljens størrelse 

Puljen har et årligt budget på ca. 800.000 kr. 

Der kan tildeles flerårige bevillinger. 
 

Ansøgningsfrister 

Ansøgningsfristerne ligger opdateret på hjemmesiden.  

Ansøgningen skal være indsendt min. en måned inden projektet afvikles. 
 

Sådan søger du 

Du søger via AnsøgningsPortalen. Puljen åbnes i portalen efter pitchmøde. 

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

Afgørelse 

Gellerup Kulturmidlers bevillingsudvalg foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger og 
træffer beslutning om bevillinger. 

Afgørelsen forventes inden for to måneder fra ansøgningsfristen. 

Bevillingerne gives som tilskud. Der lægges vægt på, at andre støttemuligheder i videst muligt 
omfang også benyttes. (Der kan dog ikke søges tilskud i flere puljer i Kulturforvaltningen til 
samme projekt). 

Bemærk at der ved bevillinger på 100.000 kr. pr. år eller derover skal indsendes et revideret 
regnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgninger til puljen på hjemmesiden. Alle 
ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt. 

 


