TIPS OG LOTTO MIDLER pulje C - Iliuuseriniakkanut tamanut iluaqutissatut aningaasat Almen nyttige midler - April 2014
Inernera / Resultat.
Qinnuteqartoq / Ansøger
Suliariniagaq / Projekt
EPI - landsd. kunstner sammenslut.
EPI - landsd. kunstner sammenslut.
Inuunerup Nutaap Oqalufia Maniitsoq
Peter Larsen -Narssaq musikFest
niaqornaarsuk peqatigiiffik
Taseralik kulturhus
Taseralik kulturhus
Qeqqani erinarsoqatigiit
KNEK - kor sammen slutning
Bendo Schmidt
Anders Øgaard nuuk
ida Heinrich
Ida Heinrich, Josef l.Josefsen og E Mølgaard
Sven Åge Fleischer Johansen
Josef L. / Jim Milne
PIP foreningen for kultur & musik qaqortoq
Katuaq
National teatret
National teatret
Neruffik GRL
Pinaveersaartitisut v qaasuitsup komm.
Ilulisat Kalattuuat
Klub fast nøgle
Pinaveersaartitisut - Qaasuitsup komm.
EPI - landsd. kunstner sammenslut.
Avanaani erinarsoqatigiit suleqat
Lars Pele Berthelsen
Daniel P Kristiansen
institutionen Qaamasoq
Katuaq
Inger Platou
Kal. Røde korsit
Foreningen ChangeAgents.gl
Anne Nivikka Grødem
rødekors børnehjemmet Nuuk
Kat. Utoqqaat nipaat Manisoq.
Martin christiansen
det. Kriminal prev. Råd -PISIU
Knud Rasmussens Højskole
Nordisk Koncert kor
Susanne Andreassen
Taseralilk

Kursus for kunstanmeldere ( journalist kurser )
oplysnings kampagnie for at skaffe flere medlemmer
konference Maniitsoq - læren om gud og Jesu K
musik festival Narssaq
75 års jubilæum Niaqornaarsuk
Henrik højer Jensen - åben scene
Normadic women - teater forstillingsprojekt
undervisning i nodelæsning for musikere og diregenter
Korleder og ungdoms sanger træf.
Opsætning af Qasapes sidste dage
Gypsy jazz i grl - sisimiut-nuuk-Ilulissat
Klassisk koncerter i Sydgrønland
Koncerter Grl og dk.
Nallukattavut - gratis spillekort til alle familier i Grl
Grl histroiens længste koncert
Musik sommerskole Qaqortoq
Red Snow kunstnergruppe
Forstillingen Minik 2 ANS ( fik 329.000 tidligere )
Forestillingen Toqqortat - 2 ans. (fik 336.000 tidligere )
Samtale Person kursus
Forbyggelse børn og unge qaasuitsup K.
Deltagelse i Barnek 2014
Elever fra sanaartornermik ilinniarfik
155 år illorsuiut
General forsamling EPI 6 maj 2014
Korsamling nord grl 2014 ilulissat
Kassaalilmmik oqaluttuaq - dansk udgave
AFS ophold Culombia
Tur til island 8 børn
Grl musik Timitar - afrika - Torluut - aflyst af katuaq selv
Udgivelse meditations CD på grønlandsk
Repesentantskabs møde i november 2014
Yes greenland uddannelse for unge
Børnebog emnet klima og milø
Støtte til udenlandstur for børn
Deltagelse ældre samling i Narssaq
Skotlands selvstendighed eller ej- artikler i aviser
hvad synes i -info, mobning,rusmidler,fællesskab
computere til netcafe
Julekoncert
Trails & Tails of Nuuk - gade teater
Fotoudstilling - Akisunneq i Sisimiut

Afslag
Afslag
Afslag
Afventer oplysninger
Afventer oplysninger
Bevilliget 15.000,00
Bevilliget 75.750,00
Afventer oplysninger
Afventer oplysninger
Afslag
Afventer oplysninger
Bevilliget 50.238,00
Afventer oplysninger
Afslag
Afslag
Afslag
Bevilliget 150.000,00
Afslag
Afslag
Bevilliget 83.054,50
Afslag
Bevilliget 60.000,00
Afslag
Afslag
Afslag
Afventer oplysninger
Afventer oplysninger
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Bevilliget 69.255,00
Afslag
Bevilliget 75.000,00
Afslag
Afventer oplysninger
Afslag
Bevilliget 50.000,00
Afslag
Afventer oplysninger
Bevilliget 100.000,00
Bevilliget 17.400,00

Begrundelse
Uden for formål
Uden for formål
Uden for formål
Bilag mangler
Bilag mangler

Bilag mangler
Regnskab & bilag mangler
aftaler og opysninger mangler
Bilag mangler
Bilag mangler
Gives ikke til ting m./ 25% finansering mangler.
har modtaget maximal beløb 150.000
flertal af medlemmer under 30 år, de skal søge pulje B.
over max 150.000, kan ikke søge igen til sammen formål
over max 150.000, kan ikke søge igen til sammen formål
bilag mangler , under kommunale opgaver
Bilag mangler
bilag mangler , under kommunale opgaver
aktivitet afsluttet, før minimum svar frist.
bilag mangler afventes
Bilag mangler
ikke tilskud til udd. studie og ferie rejser
ikke tilskud til udd. studie og ferie rejser
katuaq har selv aflyst arrangment.
kommercielle produkter støttes ikke
ikke almen nyttigt - uddannelser støttes ikke
ikke tilskud til udd. studie og ferie rejser
Bilag mangler
ikke tilskud til udd. studie og ferie rejser
ingen tilskud til materiel og udstyr.
regnskab mangler

