
إمكانيات التمويل من طرف صندوق مشروع برلين للتعليم الثقافي المرجو منكم التنبه إلى أنه و ان كانت المعلومات 

 لمانية.ألباللغة ا متوفرة بلغات متعددة يجب على المطلب في حد ذاته و في كل األحوال أن يودع و يرسل

 

ية برلين على ذمة و لفائدة المليون اورو من خزانة و 2 يضع صندوق مشروع برلين للتعليم الثقافي سنويا جمليا مبلغ

سنة ( و يدعم البرنامج  27طفال و المراهقين و الشباب الراشد ) إلى حد ألالمشاريع الثقافية مع المشاركة النشطة ل

أمكن من  2008جتماعية الراهنة و منذ سنة إلمشاريع نوعية المحتوى و الفنية و التربوية التشاركية في سياق القضايا ا

شاب في أكثر  100.000مشروع و مشاركة حوالي  1600ل صندوق مشروع برلين للتعليم الثقافي إنجاز أكثر من الخ

طفال و الشباب . يحتاج كل مشروع مفهوما و تصورا أن يخلق ألمدرسة و دور حضانة و مؤسسات تعنى با 1200من 

الشباب و تعزيز دورها كفاعل اجتماعي فالمشروع هو تمكين  طفال و الشباب و البالغينألجديدة للفن و الثقافة لال وصو

مكانيات الجمالية و الفكرية العاطفية و الشعورية و اآلداب و تنفيذ ممكن في عملها الخاص إلستفادة من اإلالمشاركين ل

أو قتصادي إلجتماعي أو اإلطفال و المراهقين ، بغض النظر عن وضعهم األهذا و سوف تعود بالفائدة على جميع ا

 قامةإلوضعهم القانوني الراهن الخاص با

مر الحاسم لتمويل أو دعم المشروع هو العمل المشترك على اقل تقدير بين شريكين : في الحد االدنى شريك أو طرف ألا

من المجال الفني الثقافي و في الحد االدنى شريك من المجال التعليمي التكويني أو من الشباب . كل من الطرفين كل من 

به يجلب و يأتي بما لديه من المؤهالت و الكفاءات و الموارد في خطط المشروع يمكن للشركاء أن يكونوا شخصا جان

مكان أن يكون الشركاء من الخواص أو فنانون و فنانات محترفون أو مبدعون و إلواحدا فنانون أو فنانات محترفين با

ت و نواد ...الخشو حول مطلب التمويل تقرر لجنة التحكيم عاملون في مجال الثقافة كما أيضا مؤسسات مدارس و جمعيا

 لصندوق المشاريع ذلك على مدى و طيلة الخطوط التوجيهية للتمويل

 

 مشاريع مبتكرة : -:  1جدول التمويل عدد 

و  3000شهرا و مبلغ تمويل جملي بين  12بمعنى مسابقة أفكار وطنية لمشاريع التعاون مع المدة القصوى تصل إلى 

 يورو. 20.000

مكان تقديم المطالب مرتين سنوياً بحيث تكون بداية انطالق المشروع مخططة في جانفي أو جويلية . ويكون انتهاء إلبا

 .2016، و سيكون أجل المطلب المقبل من المتوقع بداية شهر ماي 2015أكتوبر  15آخر تسجيل في 

 

 الهيكلي :المشاريع النموذجية و البناء  -:  2جدول التمويل عدد 

اورو المشاريع التعليمية هيكليا أو بصفة خاصة التي لها تصورا  20.000مكان ان يقع تمويل بمبلغ حجمه يصل إلى إلبا

قل ، و يمكن ان يقدم ألو مفهوما يمتد على فترة سنوات عديدة و ينبغي أن تتواجد في ستة دوائر من مدينة برلين على ا

و قبل تقديم المطلب نوصي بالتشاور و  2016فيفري  15أجل المطلب المقبل في  في شأنها مطلبا واحدا سنويا و يكون

 استشارة مكتب صندوق برلين المشاريع للتعليم الثقافي.

 

 

 تمويل المشاريع المحلية : -مشاريع محلية الصغيرة  -:  3جدول التمويل عدد 

المسؤول عن كل مشروع من مجال الفن و الثقافة  اورو . 3000تمول المشاريع بالدوائر الفردية بمبلغ يصل إلى حدود 

 هو دائماً المكتب المحلي لقسم الفنون و الثقافة وهي المنطقة التي يكون مقر إقامة الشريك في مجال التعليم أو الشباب بها.

 

 

 



 

 ضافية لإلتصالإللمزيد المعلومات ا

 

 سمانالبنو ب

 مدير مكتب صندوق مشروع برلين للتعليم الثقافي

 برلين 10179كلوستر شتراسو  68ن للمشاريع الثقافية شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها بعدد برلي

 

 

 لكترونية اآلتية :إلو على العناوين ا

Berlin.de-Aikins@Kulturprojekte-S.Micosse  

bildung.de-kulturelle-www.projektfonds  

www.kubinaut.de 
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