
 

 

 

Retningslinjer for ansøgning om flytning af tilskud fra Genforeningspuljen. 

 

Projekter, der har modtaget tilskud fra Genforeningspuljen, kan søge om at flytte til-

skuddet til brug i 2021. 

 

Der ansøges via Aabenraa Kommunes puljehåndteringssystem: https://aabenraa.pro-

ject.emply.net/career/ 

 

 Det er kun projekter, der rykkes som følge af Covid-19 der kan ansøge om at 

flytte deres tilskud til eventafvikling i 2021. 

 Eventen skal afvikles i perioden mellem 01. maj 2021 og 10. juni 2021. 

 Eventen skal økonomisk kunne tåle at blive flyttet til afvikling i 2021. 

 Eventen skal i form og indhold lægge sig tæt op ad den oprindelige event. 

 Der skal angives en revideret projektbeskrivelse af eventen. 

 Der skal vedlægges et revideret budget for eventen i 2021. 

 Ansøgningen skal sendes via Aabenraa kommunes ansøgningsportal som angi-

vet ovenfor.  

Deadline for ansøgning om flytning er 16. juni 2020 kl. 24:00 

 

Overholder ansøgningen ikke de ovenstående kriterier anses ansøgningen for ugyldig.  

 

Ønsker I at afvikle jeres event i 2020, beholder I tilskuddet fra Genforeningspuljen og 

skal dermed ikke ansøge om flytning. Send i stedet en mail til asmf@aabenraa.dk 

hvori I angiver ny dato og begrundelse for flytning.  

 

En begrundelse for at flytte sit arrangement til 2021 kan være: 

 

 Dato for afvikling ligger/lå i forbudsperioden 12. marts-01. september 2020, el-

ler tæt derved. 

 Eventen er af en størrelsesorden, der ligger over 500 deltagere. 

 Eventen foregår udendørs og kan således ikke afvikles efteråret/vinteren 2020. 

 Eventen er afhængig af deltagelse fra udlandet. 

 Forsamlingsforbuddet har umuliggjort at arrangørerne har kunnet mødes og 

planlægge/øve op til eventen. 

 Eventen afvikles på tværs af den dansk/tyske grænse. 

 Eventen er aflyst/udskudt efter anbefaling fra Aabenraa Kommune eller sekre-

tariatet for Genforeningen 2020. 

 

Praktiske informationer hvis din ansøgning godkendes:  

 

 Kræver dit arrangement tilladelser fra myndighederne, skal der genansøges om 

tilladelser via: https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/til-fritidsfor-

eninger/tilladelse-til-arrangementer/  

Det anbefales at man ansøger senest 4 uger før arrangementets afvikling og 

gerne før, da myndighederne behandler ansøgningerne løbende. 

Der kan tages udgangspunkt i tidligere ansøgninger og sikkerhedsplaner. 

KME 

Kultur og Fritid 

Dato: 21. april 2020 

Sagsnr.: 20/13191 

Sagsbehandler: Asger Maurice Freud-Blomquist 

Direkte tlf.: 2162 1794 

E-mail: asmf@aabenraa.dk 
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