Kriterier for ansøgning om og tildeling af støtte fra Integrationsrådets
pulje

Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en årlig pulje på 59.800 kr. (niveau 2015) til
integrationsfremmende initiativer.
Formålet med Integrationsrådet er at bidrage til at sikre, at beslutninger og tiltag, der gennemføres i
kommunen, tager tilstrækkelig højde for - og afhjælper - de særlige udfordringer som borgere med anden
etnisk baggrund end dansk konfronteres med i hverdagen. Rådet fungerer som igangsætter og støtte af
tiltag, der fremmer integration samt forbedrer hverdagen og livsgrundlaget for målgruppen. Herunder har
rådet fokus på at integration går begge veje, for at kunne lykkes.
Således skal uddelingen af Integrationsrådets midler støtte initiativer, der i praksis kan være med til at
underbygge Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner for integrationen i kommunen:
”At alle etniske minoriteter i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med
andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige. sociale og kulturelle liv med respekt for det
danske samfunds grundlæggende værdier og normer”
Samt visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes Integrationsråd:
”At integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune fremmer samarbejdet mellem den kommunale og den
frivillige integrationsindsats med henblik på at skabe en helhedsorienteret integration af alle borgere med
anden etnisk baggrund”.
Integrationsrådets målgruppe
’Integration’ forstås som en proces, hvor en borger gennem deltagelse og interaktion i det samfund, som
borgeren bor i, får muligheder for at skabe og leve et godt liv og have et aktivt medborgerskab. Rådet
definerer målgruppen bredt som integration af alle etniske minoriteter, herunder udlændinge fra både
andre vestlige og ikke-vestlige lande, to-sprogede, udenlandske studerende, Expats, mv.
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Krav til projekter der søger om støtte fra Integrationsrådets pulje
Projekter, der ønsker at få del i Integrationsrådets midler, skal leve op til målgruppen og formålet.
Alle kan søge om støtte, men privatpersoner, foreninger og private virksomheder vil blive foretrukket frem
for offentlige institutioner (og herunder kommunen selv). Begrundelsen for denne prioritering er, at det er
Integrationsrådets ønske at fremme initiativer fra det civile samfund.
Integrationsrådet lægger vægt på at være fællesskabsorienteret. Derfor støtter rådet ikke projekter, der
kun tilgodeser enkeltpersoner.
Eksempler på hvad rådet tidligere har tidligere bevilget midler til:












En årlig kulturfestival i samarbejde med Stadsbiblioteket, som tiltrækker ca. 2000 mennesker hvert
år. Tema: at se forskellighed og mangfoldighed som en styrke. Midler givet til oplæg,
underholdning, mad fra hele verden (lavet af frivillige), mv.
Debatmøder (forplejning, vingaver eller honorar til oplægsholdere m.m.)
Besøg og foredrag på museer, skoler, kulturinstitutioner, arbejdspladser, mv.
Støtte til lokale frivillige foreningers initiativer, som f.eks. Lyngbyguiderne og Frivillignet.
Etablering af dansk-udenlandske netværk
Boligsocial indsats, så som initiativer der gavner sammenhold i boligsociale områder (eks. tur til
Lalandia for Lundtofteparkens beboere)
Oprettelse af et mentorkorps for flygtninge i samarbejde med kommunen (midler til oplægsholder,
møder og forplejning på disse)
Kanoture, bowlingture, mv. for flygtninge
Støtte til at børn med anden etnisk baggrund kan deltage i sports- og fritidsaktiviteter
Støtte af gadesport som Game og Idrætsambassadørerne

Ansøgning om midler og behandling af ansøgningerne
Det er Integrationsrådet, der behandler ansøgninger om midler til projekter. Der kan løbende ansøges om
midler ved indsendelse af en ansøgning, der som minimum indeholder følgende:





Projektbeskrivelse med angivelse af, hvem målgruppen for projektet er og hvor mange, der får gavn
af projektet
Angivelse af projektleder og eventuelt andre involverede i projektet
Tidsplan / dato for afvikling af projektet
Budget, hvoraf det fremgår, hvilket beløb, der ansøges om, samt supplerende finansiering

Det er et krav, at modtageren af midler giver Integrationsrådet en skriftlig eller mundtlig tilbagemelding på
projektet umiddelbart efter dets afvikling. Det er ligeledes et krav, at udgifter godtgøres i form af
kvitteringer eller anden form for dokumentation.
Bemærk, at Integrationsrådet kun holder 4 møder om året, og at det således er vigtigt at ansøge om
bevilling i god tid.
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