
 

 

 Pulje for trafikale indsatser i Aahus Vest, 2023-2025 
 
 
Puljen for trafikale indsatser i Aarhus Vest støtter 

• Aktiviteter, indsatser, arrangementer mv. som kan bidrage til 
bedre trafikkultur i den vestlige del af Aarhus, herunder Gellerup 
Toveshøj og Bispehaven 

 
Kriterier  
Ansøgninger der imødekommer mindst et af følgende kriterier priori-
teres:  

• Aktiviteter/indsatser, hvor 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 

• Åbne aktiviteter/arrangementer 
 
Puljen støtter ikke 
Lukkede/private aktiviteter/arrangementer. 
Det er desuden et krav, at ansøger har en NemKonto. 
 
Hvem kan søge? 
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutio-
ner. 
 
Økonomi 
Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr. Puljen kan ansøges om 
op til 50.000 kr. 
 
Det er muligt at ansøge om puljemidler dækkende hele projektets 
budget, og det er således ikke et krav at skulle stille med øvrig finan-
siering eller egenfinansiering. 
 
Bevilgede puljemidler skal benyttes indenfor en tidshorisont på 6 må-
neder efter tildeling. Afvigelse herfra skal begrundes overfor Aarhus 
Kommune.  
 
Ansøger er selv ansvarlig for at indberette bevilgede puljemidler til re-
levante myndigheder/instanser ift. ens eventuelle momsregistrering 
og B-skat. Med anvendelsen af de bevilgede midler følger krav om en 
mindre afrapportering, hvilket vil fremgå af et bevillingsbrev. 
 
Ansøgningsfrister 
Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgningen skal indsendes senest 
én måned inden projektet afvikles. 
 

Aarhus Kommune 

 



 

 

 Sådan søger du 
Du sender en ansøgning til trafikpuljevest@aarhus.dk. Du modtager 
en kvittering, når din ansøgning er modtaget. 
 
Ansøgningen skal bestå af en projektbeskrivelse og et udførligt bud-
get. Skabeloner hertil kan findes på hjemmesiden. Projektbeskrivel-
sen bør fylde max to A4-sider. Herudover kan vedhæftes yderligere 
bilag. 
 
Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af 
projektet. 
 
Afgørelse 
Integration og Bydelsudvikling foretager, efter inddragelse af rele-
vante aktører, en vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer 
beslutning om bevillinger. Bevillingerne gives som tilskud.  
 
Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgninger til puljen 
på hjemmesiden. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning 
om aktindsigt. 
 
En bevilling er ikke lig med en kommunal tilladelse til at afholde et 
eventuelt arrangement/aktivitet. Ansøger står selv for at skaffe de 
nødvendige tilladelser i forbindelse med afholdelse af projektaktivite-
ter. 
 
Afrapportering (efter projektets afslutning) 
Efter projektets afslutning skal der indsendes regnskab, ledelseser-
klæring og en mini-evaluering af projektet. Skabeloner hertil kan fin-
des på hjemmesiden. 
 
Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter.  
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