ANSØGNINGSSKEMA 1:6

GENLYD PULJEN
Har du en idé til et initiativ, der kan bringe mennesker sammen og styrke fællesskaber
i Aarhus? Og har du lyst til at dele dit fællesskab på genlydaarhus.dk? Så kan du søge
midler fra GENLYD-puljen. Der kan max. søges om 5.000 kroner pr. initiativ.
Der er ansøgningsfrist den 1. marts, 1. maj, 1. oktober og 1. november
(læs også vejledningen nederst i ansøgningsskemaet).

Hvem søger midler?
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Initativtager: (Beskriv kort, fx. forening, klub eller råd)

Hvem er kontaktperson?

Telefon:

E-mail:

Postnummer hvor initiativet finder sted?

Beskrivelse af initiativ
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Hvad hedder initiativet?
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Hvad søger I midler til og hvorfor?
Beskriv hvad jeres initiativ går ud på. Hvad vil I konkret gøre?
Hvorfor er der brug for et initiativ som jeres?

Hvad skal pengene, I søger, konkret bruges til?
Og hvordan kan den økonomiske støtte gøre det m
 uligt for flere at blive en del af et fællesskab.
(fx. tage en ven med gratis).

Hvordan vil I vil række
ud og invitere andre
med til initiativet?

Lokalavisen
Infoskærme på lokalcentre

Genlydaarhus.dk

Personlig kontakt

Fysiske opslag

Invitation i postkassen

Sociale medier

Andet
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Hvem og hvor mange håber I, vil få glæde af initiativet?

Beskriv hvordan initiativet kan give folk anledninger til at lære hinanden at kende
– og evt. give en a
 nledning til at mødes igen.

Budget
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Udspecificér hver enkelt budgetpost
Vi søger penge til

Ansøgt beløb

Evt. egenbetaling

Samlet ansøgt beløb i kr. (Du kan maksimalt søge 5000 kroner)
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Udbetaling af puljemidler
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Søger du på vegne af en forening, klub eller virksomhed, skal du skrive jeres CVR-nummer.
(Obs: Det er vigtigt, at der er en NemKonto tilknyttet til jeres CVR nummer,
ellers kan vi ikke udbetale pengene)

Søger du som privatperson, skal du skrive dit CPR-nummer.
Så kan vi udbetale pengene til din NEM konto.

Hvis du søger som ansat i Aarhus Kommune, bedes du skrive AZ-identitet på din nærmeste
økonomiansvarlige til intern omplacering:

Har I fået eller søgt penge andre steder til samme initiativ?

Send den færdige ansøgning til genlyd@aarhus.dk
Har du spørgsmål til puljen eller hvordan du
udfylder skemaet, er du velkommen til at skrive
til os på genlyd@aarhus.dk eller ringe til
Louise Kortegaard på 4187 3687.
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VEJLEDNING TIL GENLYD-puljen
GENLYD-puljens formål
GENLYD arbejder hver dag for at skabe møder mellem mennesker. Drømmen er, at vi sammen gør
Aarhus til en endnu mere inviterende by, hvor vi åbner fællesskaber op, siger ’kom med’ og rækker ud
til hinanden, så alle får mulighed for at blive en del af et fællesskab.
GENLYD-puljen støtter initiativer i Aarhus, hvor socialt samvær og muligheden for at møde nye mennesker er i centrum.
Du kan søge penge fra puljen, hvis du har en idé til et nyt initiativ, der kan bringe mennesker sammen.
Eller hvis du er en del af et fællesskab og gerne vil tage initiativ til, at flere kommer med.

GENLYD-puljen støtter
• Nye initiativer, der har til formål at skabe møder mellem mennesker, der ikke kender hinanden
på forhånd
• Initiativer, der skaber gode rammer for, at relationer kan opstå, og som giver deltagerne en
anledning til at mødes igen.
• Initiativer der gør noget særligt for at række ud til mennesker, der ikke selv er opsøgende
• Initiativer, der understøtter mennesker i at tage ansvar for hinanden, række ud og invitere med
i fællesskaber.
• Åbne fællesskaber, der lægges på genlydaarhus.dk som en invitation til andre om at være med.
• OBS: Midlerne i GENLYD-puljen bliver fordelt således, at initiativerne rammer bredt geografisk
og når ud i alle dele af Aarhus Kommune.

GENLYD-puljen støtter ikke
• Enkeltstående arrangementer, der ikke bidrager til at skabe relationer, og hvor formålet ikke er at
invitere flere med eller styrke relationer.
• Materielle nyanskaffelser f.eks. højtalere, møbler mv.
• Arrangementer, der allerede er afholdt.
• Initiativer, der er baseret på en medarbejderindsats, og som afsluttes, når medarbejderindsatsen
ophører.
• Underholdning/udflugter for eksisterende fællesskaber (fx klubber/foreninger) hvor formålet ikke
er at invitere flere med.

Hvem kan søge
Alle kan søge
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Ansøgningsfrister
Der er ansøgningsfrist d. 1. marts, d. 1. maj, d. 1. september og d. 1. november.
Der kan max ansøges om 5.000 kroner pr. initiativ.
Der kan max opnåes støtte 1 gang om året.

Bevilling af midler
Når vi vurderer ansøgningerne, kigger vi blandt andet på, om der er tale om et initiativ, der inviterer
flere med i f ællesskabet. Og vi kigger på, om I rækker ud og gør lidt ekstra for at få nogen med, der ikke
bare kommer af sig selv.
I GENLYD samler vi viden om, hvad der virker, så vi evt. kan udbrede gode idéer i andre områder. Vi
beder ikke om et regnskab, men vi glæder os til gengæld til at høre fra dig på et tidspunkt. Lav gerne
et opslag om dit initiativ på Facebook eller Instagram, hvor du tagger os (@genlyd aarhus på Facebook
og @genlydaarhus på Instagram). Eller tag et billede, der viser det, I er sammen om, og send det til
genlyd@aarhus.dk sammen med en kort tekst, hvor du fortæller, hvad der er det herlige ved lige netop
jeres fællesskab. Vi deler det i vores galleri på genlydaarhus.dk og/eller på vores sociale medier. Det er
guld værd, at du deler dine historier til inspiration for andre. der er bevilget puljemidler til.

GENLYD passer på dine data
Når du sender en ansøgning til GENLYD-puljen, modtager vi forskellige oplysninger om dig, som du har
udfyldt i ansøgningsskemaet. Det drejer sig om dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse og i nogle
tilfælde også dit CPR-nummer. Vi opbevarer dine data for at kunne give dig svar på din ansøgning og
for at kunne udbetale penge til dig, hvis du får støtte fra GENLYD puljen.
Når vi har udsendt svarbreve og udbetalt penge til de ansøgere, der har fået støtte fra puljen, sletter
vi alle CPR-numre fra vores lister. Vi beholder dog dit navn og din mailadresse året ud. Det gør vi, fordi
der af og til opstår problemer med udbetalingen, og så har vi brug for at kunne kontakte dig. Vi gør det
også, fordi vi af og til kontakter dem, der har fået støtte fra GENLYD puljen, for at høre, hvordan deres
initiativ er gået.
Vi behandler dine data fortroligt, og vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.
Ønsker du ikke, at vi er i besiddelse af dine data, er du velkommen til at kontakte Mia på
mail genlyd@aarhus.dk. Vi vil også hellere end gerne høre fra dig, hvis du ønsker at opdatere dine
data eller få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig.
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