
 
 

 

 صندوق مالی برلین برای آموزش فرهنگی و پروژه های مشارکتیامکانات حمایتی 

حمایت مالی باید  برای این شما درخواست، باشند میبه زبان های متفاوت در دسترس  معلومات \لطفاً توجه داشته باشید، با اینکه اطالعات

 .به زبان آلمانی ارائه شود

 

برلین را در  ایالتدو میلیون یورواز بودجه مالی  در مجموع ساالنهوهنری  فرهنگی و پروژه های مشارکتیصندوق مالی برلین برای آموزش 
با این بودجه از پروژه های با کیفیت  .سال(  قرار می دهد۲۷نوجوانان و جوانان)تا های فرهنگی با شرکت فعال کودکان، اختیار پروژه

تا کنون توسط این پشتیبانی مالی، امکان به  ۲۰۰۸از سال .می شود و نوین جامعه حمایت و مشارکتی مرتبط با مباحث رایج،آموزشیهنری
هزارو دویست مدرسه، مهد کودک،  فعالیتهایجوان در انسانواقعیت پیوستن بیش از هزار و ششصد پروژه مهیا شده و قریب به صد هزار

 اند.کرده های پرورش فکری جوانان شرکتپیش دبستانی و کانون 

دارد که امکان دسترسی نوین به فرهنگ و هنر را برای نوجوانان و جوانان ایجاد و  ای و طراحی اولیهای مفهوم پایهاحتیاج به  ایپروژههر 
در این میان باید امکان دسترسی شرکت کننده گان به قابلیتهای زیبا شناختی، روشنفکرانه و .کننداجتماعی تقویت فعاالن نقش آنها را به عنوان 

.این موقعیت باید برای در جهت اقدامات فردی خود به کار ببرنددر صورت امکانکه آنها این قابلیت ها را ،به نحوی طفی هنرها مهیا شودعا
 فراهم شود. کنونی آنهاتمام کودکان و نوجوانان بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، اقتصادی ویا وضعیت اقامتی 

هنر و یا  از حیطهیک پروژه الزم است که حداقل دو نفر شراکت و همکاری داشته باشند، حداقل یک شریک  برایحمایت مالی  دریافتبرای 
پروژه میکنند. طرفین  برنامهشرکا توانایی ها و منابع شخصی خود را وارد .از عرصه آموزش یا جوانانفرهنگ و حداقل یک شریک 

هیئت و غیره باشند. در مورد تقاضاها  انجمنهاو یا موسسات، مدارس،  فرهنگ ساز و یا ای حرفهشراکت میتوانند یک شخص اعم از هنرمند 
 حمایتی تصمیم میگیرد. تصمیم گیرنده صندوق مالی در راستای خط مشی های

 ستون حمایتی اول ـ پروژه های نو آورانه 

تا بیست یورو با بودجه ای بین سه هزارو یکمحدوده زمانی دوازده ماه و  بابه منظور رقابت ایده ها در سطح ایالتی از پروژه های مشارکتی 
یک  شروع بصورتی که امکان درخواست برای این پشتیبانی مالی وجود دارد. ،ییزدر بهار و پا ،دو بار در سال هزار یورو حمایت میشود.

 جوالی قابل برنامه ریزی باشد. ازژانویه و یا  ازپروژه 

 ـ پروژه های ساختار ساز و نمونه ستون حمایتی دوم

میتوانند با حجم  ،پروژه هایی که قابلیت ساختارسازی داشته یا پروژه های بسیار نمونه، با طراحی ای که قابلیت اجرای چند ساله داشته باشد
یکبار در سال امکان  . برای آنهاشوندپشتیبانی شوند.این پروژه ها باید در حداقل شش منطقه در برلین اجرا به باالمالی بیست هزارو یک یورو 

صندوق مالی برلین برای . قبل از تحویل درخواست پیشنهاد میشود که مشاوره ای با مرکز یدسال جد هر یدر ابتدا ،درخواست وجود دارد
 انجام شود. آموزش فرهنگی و پروژه های مشارکتی

 از پروژه های منطقه ای(حمایتی سوم ـ پروژه های کوچک محله ای )پشتیبانی مالی ستون 

. مسئولیت این امر با بخش فرهنگ و هنر شهرداری هر پروژه های کوچک در مناطق مختلف برلین حمایت میشود تا سقف سه هزار یورو از
مشغول به کار است. بسته به هر منطقه مجموعه پروژه ها  شریک یا متقاضی درعرصه آموزش یا جوانانکه در آن  منطقه ایمنطقه است، 

. میباشندتحویل متفاوت  مهلت هایمیتوانند تا حجم مالی سی هزار یورو در سال مورد حمایت قرار گیرند.مراحل تحویل درخواست و 
kulturelle-www.projektfonds-اینجا فراخوانهادرخواست هر منطقه متعاقباٌ خالصه شده است.جدید ترین  پروسهاطالعات راجع به 

bildung.de  شد. خواهنددر بخش مهلت ها اعالم 

 :ارتباط برای اطالعات بیشتر

 بنو پالسمن

 صندوق مالی برلین برای آموزش فرهنگی و پروژه های مشارکتی مدیر

 پروژه های فرهنگی برلین با مسئولیت محدود شرکت
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