
Beslutningsreferat fra Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet, 2. ansøgningsrunde 2016
Sag nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Indstilling Konsulent begrundelse
5386 Maria Arianfar Nowroz festival 95.000,00 40.000,00 Integrationsnetværket vil gerne støtte op om arrangementet, som har fokus på at introducere 

flygtninge til foreningslivet i Aarhus. Projektet involverer en række foreninger og institutioner, hvormed 
der er tale om en bred formidling.

5387 Café Venligbo - Aarhus Støtteforeningen for Café 
Venligbo - Aarhus

25.000,00 25.000,00 Café Venligbo er et godt initiativ, som gør en forskel for flygtninge i Aarhus. De projekter der søges 
midler til er gode og relevante, og understøtter flygtninges positive deltagelse i civilsamfundet.

5393 BISTAD Biavl som led i inklusionen af 
nye borgere i forenings- og 
fritidslivet i Aarhus

99.000,00 50.000,00 Der er tale om et godt projekt, som kan knytte bånd mellem gamle og nye danskere gennem et 
anderledes interessefelt. Integrationsnetværket vil derfor gerne støtte op om initiativet.

5395 Mediehus Gellerup Introduktionsfilm til nye 
borgere om dansk kultur, 
foreningsliv 
og "demokrati i øjenhøjde" 
fra Folkemødet i Allinge 
2017

38.750,00 0,00 Afslag

5404 Somaliske gadebørns Forening ”Kriminalitet skal forbygges, 
før de unge begår 
kriminalitet”. 

50.000,00 0,00 Afslag

5406 Indvandrerradioen i Aarhus Vi er også Århusianer 89.000,00 45.000,00 Integrationsnetværket vil gerne støtte initiativet, som har potentiale til at nå ud til en bred gruppe af 
mennesker, som falder indenfor puljens målgruppe. 

5408 Areopagos- Heartbridge Aarhus Kinesisk kultur 20.375,00 0,00 Afslag

5409 Cirkus Tværs Popcorn 61.000,00 51.000,00 Der er tale om et rigtig godt projekt, som Integrationsnetværket gerne vil støtte op om. I øjeblikket er 
der i Kultur og Borgerservice ved at blive udviklet et kulturintroforløb for modtageklasser, som bl.a. skal 
finde sted på Sødalskolen. Det anbefales derfor at I koordinerer jeres projekt med det andet projekt. I 
vil blive kontaktet desangående.

5412 Lokalbibliotekerne i Aarhus Læsekredse for nye 
aarhusborgere

51.000,00 41.000,00 Integrationsnetværket finder initiativet meget interessant, og glæder sig til at følge projektet. Især 
udviklingen af ny kvalitets litteratur til målgruppen, er et godt og relevant element i projektet.

I alt søgt og bevilget 529.125,00 252.000,00


