Bylivspuljen for Sydhavnskvarteret

– Mikropulje

Puljens formål
•

At understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret gennem skabelse
af aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer
Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere
sig i områdets udvikling.

•

At udvikle områdets bylivsmæssige og sociale dimension og sætte de mange ressourcer i området i
spil samtidig med, at området tager fysisk form over de kommende år.

Puljen støtter

•
•
•
•

•
•

Fællesskabsorienterede initiativer, som bidrager positivt til at udvikle Sydhavnskvarteret som et
levende erhvervsøkosystem, skaber kunst og kulturproduktion i det offentlige rum, rum for de
socialt udsatte og bevægelse i byrummet
Kunst- og kulturprojekter i det offentlige rum, som sætter nye standarder for interaktionen med,
oplevelsen af og fortolkningen af kunsten og dens betydning for indtagelse og udsmykning af
byrum
Socialøkonomiske og fællesskabsorienterede projekter med fokus på skabelse af rum for og
aktivering af socialt udsatte i området
Projekter med fokus på idrætsformer og sport, bevægelse og fysisk udfoldelse i byrummet, som
gerne udfordrer måden, man traditionelt tænker programmering og anvendelse af flader og
opholdsrum
Projekter, som skaber forudsætningen for levende byrum på forskellige tider af døgnet, ugen og
året
Projekter, som gennem en meningsfuld samskabelse med naboer, brugere og interessenter,
omfavner lokalområdet i Sydhavnskvarteret, samt inviterer ind og trækker tråde ud til resten af
byen

Puljen støtter som hovedregel ikke
•
•
•

Projekter, som er finansieret af andre af kommunens puljer indenfor kultur, sport og fritid
Rejser ud af området samt uddannelse
Projekter/arrangementer, som udelukkende har til formål at blive afviklet under Aarhus Festuge

Ansøgningerne vurderes af og indstilles til Aarhus Kommune af Bydelsforeningen ud fra følgende
kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

Projektets bidrag til realisering af visionen og en - og gerne flere - af delstrategierne for området
Den bylivsskabende kvalitet gennem aktivering og involvering af områdets nuværende som
kommende brugere
Projektets bidrag til en fortsat udvikling og/eller opkvalificering af hhv. kunsten og kulturlivet,
idræts- og bevægelsesformer og rammen om socialt udsatte i Sydhavnskvarteret/Aarhus Kommune
Projektets idé og realisérbarhed
Projektets organisering og udviklingsperspektiver
Projektets bæredygtighed og forankring til området, herunder potentialet for at køre over en
længere tidshorisont og/eller besidde en tilbagevendende karakter
Projektets evne til at tiltrække aktører og besøgende fra hele Aarhus

Hvem kan søge
•

Enkeltpersoner, startups, SMV’er, grupper, foreninger, institutioner og organisationer

Kultur-, idræts- og socialinstitutioner med fast offentligt driftstilskud skal redegøre for, hvorledes projektet
rækker ud over den ordinære drift.

Økonomi
Mikropuljen for Sydhavnskvarteret har et budget på 500.000 kr. pr. puljerunde i 2022. Puljen kan ansøges
om op til 25.000 kr.
Ved ansøgning om puljemidler medsendes fyldestgørende budget og finansieringsplan for projektet,
herunder hvilke andre puljer/fonde/sponsorer, der er søgt og bevilgede/afslåede.
Det er muligt at ansøge om puljemidler dækkende hele projektets budget, og det er således ikke et krav at
skulle stille med øvrig finansiering eller egenfinansiering.
Midler, der fra øvrige bevillingsgivere bevilges/afslås efter ansøgningsfristen, skal løbende oplyses til
Bydelsforeningens sekretariat/Aarhus Kommune.
Bevilgede puljemidler skal benyttes indenfor en tidshorisont på 6 måneder efter tildeling. Afvigelse herfra
skal begrundes overfor Bydelsforeningens sekretariat/Aarhus Kommune. Bevilgede midler må benyttes til
løn/honorar i det omfang det af Aarhus Kommune vurderes essentielt for projektets/arrangementets
gennemførelse.
Ansøger er selv ansvarlig for at indberette bevilgede puljemidler til relevante 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.

Liste over tidligere uddelinger for dannelse af indtryk af de typiske bevilgede beløbsstørrelser vil blive
udarbejdet i takt med kommende ansøgningsrunders realisering.

Ansøgningsfrister
Der er indtil videre besluttet gennemførelse af én puljerunde for Mikropuljen i 2022 med ansøgningsfrist
25. april 2022.
Ansøgninger skal være Aarhus Kommune i hænde, inden projektet afvikles.

Send ansøgning
Bylivspuljen ansøges via Ansøgningsportalen (se ansøgningsvejledning på hjemmesiden).
Projektbeskrivelse, udførligt budget og finansieringsplan samt CV er obligatoriske bilag.
Projektbeskrivelse bør fylde max. 1 A4-side. Herudover kan vedhæftes yderligere bilag.
Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet.

Afgørelse
Bydelsforeningen foretager en tværfaglig vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller
på denne baggrund anbefaling om bevilling eller afslag til Aarhus Kommune.
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 projektaktiviteter.

Appendiks:
Sydhavnskvarteret og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Verdens lande vedtog i 2015 i FN de 17 verdensmål som en væsentlig, fælles referenceramme for bæredygtig udvikling
– økonomisk såvel socialt og som miljømæssigt. Verdensmålene gælder for alle verdens lande, og selvom vi i
Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret tager udgangspunkt i det lokale, er udsynet, perspektivet og effekterne også
globale.
Bydelsforeningen arbejder gennem en organisering af bylivsaktiviteter via Bylivspuljen med udvalgte mål og områder
af FN’s omfattende verdensmålsagenda for en bæredygtig udvikling. Mål, som understøtter byrådets vision for
området, som den tager sig ud i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret.
Afsættet for opfyldelse af målene i bylivsregi er et fokus på særligt den sociale bæredygtighed og de parametre, som
giver den bedste forudsætning for, at områdets nuværende og fremtidige mangfoldighed af brugere og besøgende kan
sameksistere, interagere og dyrke fællesskabets potentialer og drivkraft for et positivt og levende byliv.
Der arbejdes i udviklingen af Sydhavnskvarteret med midlertidige såvel som mere permanente initiativer, som alle i
videst muligt omfang skal spille ind i en, og gerne flere, af delstrategierne for Sydhavnskvarteret samt de tilknyttede
verdensmål.
Følgende verdensmål er identificeret som særlig essentielle at forholde sig til, når det bæredygtige byliv i
Sydhavnskvarteret skal blomstre før, under og efter udviklingen af området:
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Byer verden over vækster i stort omfang og tempo – det samme gør Aarhus. Sydhavnskvarteret vil i de kommende år
skyde i vejret med kompakthed, højde og drøjde. Ud fra princippet om byliv før byrum før bygninger står den fysiske
planlægning på skuldrene af områdets differentierede vifte af brugere og et byliv, som vil få området til at leve og
ånde på alle tider af døgnet, året rundt – og skabe vigtige sammenhæng og koblinger mellem bevaringsværdige
miljøer, domiciler, powerhubs, hoteller og erhverv.
Passionen for at bære og binde området og dets aktører sammen, skal gennemsyre de bylivsinitiativer, som gror op af
området, midlertidigt såvel som permanent. Det lokale fundament, viljen og evnen til at indgå som en integreret del af
områdets profil og miljø, skal forankres i initiativet, så byrådets vision for Sydhavnskvarteret bliver ”alle mands eje”.

Verdensmål 10: Mindre ulighed
Sydhavnskvarterets ’bebos’ i dag af en bred vifte af mennesker med hver sit fundament og forudsætninger for at være
en del af området. I fremtidens Sydhavnskvarter skal inklusion og fællesskab fortsat være nøgleord, som giver alle
brugere uanset køn, alder, baggrund, indkomst, tilhørsforhold, arbejde etc. mulighed for at blive hørt og etablere/være
en del af initiativer på tværs af byrum og zoner.
Økonomisk vækst og bekæmpelse af ulighed kan gå hånd i hånd. Ved fx at give fokus til ”det uudnyttede potentiale”
hos en udsat brugergruppe, kan individets såvel som områdets fællesskabsfølelse løftes og bidrage positivt til en
vedkommende og engagerende bydel, hvor alle opleves som en værdifuld ressource.
•
•

Inddrag og inkludér forskellige typer af brugere og brugergrupper; dyrk fællesskabet i det offentlige byrum
Omfavn mulige synergier og invitér til medskabelse i projekter og afvikling af arrangementer

Verdensmål 2: Stop sult
”Uden mad og drikke, dur helten ikke” – og hverdagens helte er der mange af i vidt forskellige afskygninger i
Sydhavnskvarteret. ”Mad og drikke” har indflydelse på præstationer, sundhedsprofil, humør og meget andet. Vi samles
i fællesskabet om maden, hvorfor dette essentielle behov vil træde i frem i etablerede powerhubs, kantiner og vil indgå
i lejlighedsvise pop-up events i form af madmarkeder, festivaler etc. med et fokus på deltagelse af lokale, bæredygtige
og mindre fødevareproducenter.
Alle skal have adgang til et ordentligt måltid mad, hvorfor initiativer som Skraldecaféen o.l. fortsat skal kunne tilbyde
rum og ressourcer til dem, som gerne vil hjælpe med eller blive hjulpet til at få fingrene i det næste måltid mad.
•
•

Støt op om og styrk eksisterende initiativer med fokus på mad og opgør med madspild
Indgå i dialog med større og mindre virksomheder i området om uformelle og fællesskabende
måltidsarrangementer

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Initiativer i Sydhavnskvarteret skal være med til at skabe forudsætningerne for bedre sundhed og øget trivsel for
områdets brugere og besøgende. Dette ses dels i dag ved håndteringen af de socialt udsatte i området, hvor der
eksisterer en mangfoldighed af behandlingstilbud og aktiveringsmuligheder i byrummet – dels på sigt ved etableringen
af bevægelses- og sundhedshubs i relation til Havnesporet og Den rekreative forbindelse, som vil tilbyde aktive byrum
og bevægelsesstrøg med plads til fysisk udfoldelse. Trivsel kan i høj grad handle om mentalt overskud og muligheden
for at indgå i relationer med andre – men også om at kunne blive udfordret på sin tankevirksomhed fx i mødet med
kunst i byrummet.

