
 
 

 

 خالصه درخواست اینترنتی

 یمشارکت یو پروژه ها یآموزش فرهنگ یبرا ینبرل یصندوق مال

 

 نمایش یا معرفی کوتاه پروژه  :قدم اول از هشت قدم

 آن یعنوان و محتوا به همراه کوتاه پروژه یمعرف

این معرفی کوتاه پروژه را به عنوان و هنری   یمشارکت یو پروژه ها یآموزش فرهنگ یبرا ینبرل یصندوق مال یرندهگ یمتصم یئته
معرفی  –مخصوصا از دیدگاه هنری  – یقادقدرحد ممکن   ایده اصلی پروژه به همین منظور الزم است که اطالعات مهم اولیه دریافت میکند.

 :حروف حداکثر تعدادو زاویه دید پروژه ارائه دهید.  یبرنامه ااز محتوا، اهداف، فعالیت ها، اقدامات  ینگاه کلیک  منظور ینلطفا بد شود.
 حرف۲۰۰۰

 یهنرها، یتجسمئاترموزیکال، رقص، ادبیات، هنرهای ت یا یقیتئاترموس ئاتر،موسیقی، ت :را انتخاب کنید ردهشما میتوانید حداکثر سه  :ها  رده
 هنرهای اجرایی و غیره  یا پرفورمنسمعماری،  \فیلم، موزه، فضای عمومی  \ یرسانه ا

 بین نسلی و غیره موضوعات ،و مشارکت یریدربرگ، یانپناهجو :موضوع

صفر تا پنج سال، شش تا دوازده سال، سیزده تا هجده سال و  :تمرکز این پروژه بر روی کودکان و نوجوانان در رده سنی :گروه های سنی
 نوزده تا بیست و هفت سال است

مدرسه  یا راهنمایی،  SEK 1مدرسه متوسطه ادغام شده یا مهد کودک، دبستان، راهنمایی :آموزش بخشاز اطالعات راجع به شریک 
نگهداری و مراقبت و کانونهای  یا یتیتقو مراکز ،یگرد یرستانهایدب ، SEK 2دبیرستان ، SEK 1دبیرستان ، SEK 2متوسطه ادغام شده

 یگرد یو موسسات آموزش پرورش فکری

 کانونهای پرورش اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، کانونهای فرهنگی نوجوانان و غیره :جوانان بخش ازاطالعاتی راجع به شریک 

 طول مدت پروژه و مکان آن

 تاریخ آغاز پروژه 

ـ هلرزدورف ، میته  مارتسانشارلوتن بورگ ـ ویلمرز دورف، فریدریشس هاین ـ کرویتز برگ، لیشتن برگ،  :پروژه ـ مناطق برلین  یمکانها
 دورف، تمپل هف ـ شونبرگ، ترپتوـ کوپنیک. تسهلنشپانداو، شتگلیتز ، نوی کولن، پانکو، راینیکن دورف،

 

 بخش هنر و فرهنگ :قدم دوم از هشت قدم 

 از بخش هنر و فرهنگپروژه  یشرکا

 موسسهیک شخص، گروه،  :شکل سازمانی 

 ، آدرس پست اینترنتی)ایمیل(، شماره تلفن، آدرس سایت اینترنتیمکانکد پستی،  ،پالک خیابان،خانم ، نام ، نام خانوادگی،  \آقا 

های هنری و مهارتهای خود در زمینه فعالیت ینهمچنلطفا  ارائه دهید. یرهانجمنتان و غ ی،کار یمموسسه، تلطفا مختصراً توضیحاتی راجع به 
 حرف ۵۰۰  :. حداکثر تعداد حروفیدکن یحرا تشر یمشارکت یو پروژه ها یآموزش فرهنگ

 

 بخش آموزش یا جوانان :قدم سوم از هشت قدم 

 از بخش آموزش یا جوانان یکشر یسازمانها

، آدرس پست اینترنتی)ایمیل(، شماره تلفن، آدرس مکانکد پستی،  ،پالک خیابان، خانم ، نام ، نام خانوادگی، \آموزش یا جوانان؟ آقا  :بخش
 سایت اینترنتی

 ، آدرس پست اینترنتی)ایمیل(، شماره تلفنمکان، کد پستی، پالک خانم ، نام ، نام خانوادگی، خیابان، \آقا  مسئول مربوطه

 حرف ۵۰۰  :حداکثر تعداد حروف ارائه دهید. یرهانجمنتان و غ ی،کار یمموسسه، تلطفا مختصراً توضیحاتی راجع به 

 



 
 

 
 توافقنامه همکاری :قدم چهارم از هشت قدم 

 توافقنامه همکاری

تنها زمانی امکان پذیر است، که درخواست کننده و  یمشارکت یو پروژه ها یآموزش فرهنگ یبرا ینبرل یصندوق مال یقاز طرحمایت مالی 
حداقل یکی از طرفین  حداقل یک شریک سازمانی یا موسسه ای، درخواست حمایت مالی پروژه را که هر دو  با هم تهیه کرده اند، ارائه کنند.

 زمینه جوانان و آموزش. حداقل یکی از طرفینباید زمینه هنر و فرهنگ را پوشش دهد و  شراکت

لطفاً توجه داشته باشید، که درخواست کتبی حمایت مالی شما باید اینترنتی ارائه شود و همزمان نسخه چاپ شده این درخواست باید توسط 
 طرفین شراکت این درخواست معتبر است. و تعهدآور یقانونتنها با امضای  ستی شود.طرفین شراکت امضا شده و ارسال پ

 

  ( و قانون حداقل دستمزدLGVپرداخت خدمات ارائه شده ) ینشفاف، مقررات تضم یراجع به بانک اطالعات یاطالعات

 

بانک اطالعاتی  یشخصیک شماره  ۲۰۱۳ یاز سال مل یدبا یرهو غ یادهابن ،شرکت ها با مسئولیت محدود ،ها انجمنتمام افراد حقوقی اعم از 
امور  یبرا  ینبرل یسنا یریتبخش مد بهتوسط یک ایمیل و  یفاتبدون تشر شماره یندرخواست ا. دهندارائه  ینفعانذدر درخواست  راشفاف 

را همراه با درخواست کتبی خود شماره ثبت نام  ییدبرگه تالطفاً  .باشد یمقابل انجام  registrierung@senfin.berlin.deبه آدرس   یمال
 :اطالعات بیشتر در این زمینه در سایت اینترنتی زیر در دسترس است   ارسال کنید.

www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/transparenzdtenbank 

 

مقررات یورو، باید  هزاردرخواست کنندگان برای حمایت مالی از سقف بیست و پنج  : (LGVپرداخت خدمات ارائه شده ) ینمقررات تضم
اطالعات کتبی در این زمینه و فرم های مخصوص  رعایت کنند. را ۱۵.۱۱.۲۰۱۱ یخبه تار یندولت برل پرداخت خدمات ارائه شده ینتضم

 :  به آن را در سایت اینترنتی زیر در بخش دانلود ها می یابید

ubinaut.dekwww. 

 ما به کارمندان خود حداقل حقوق پرداختی \بنده اعالم میداریم که  \بدین وسیله به عنوان درخواست کننده اعالم میدارم  :قانون حداقل دستمزد
پرداخت میکنیم.  \ یکنمپرداخت م یورو در هر ساعت( ۵،۸ایالت برلین )در حال حاظر حداقل دستمزدقانون  ۹با توجه به پاراگراف  را

 : www.kubinaut.deمی یابید اطالعات کتبی در این زمینه را در سایت اینترنتی زیر در بخش دانلود ها

 

  یمال یتکنندگان حما یافتدر یا ینفعانذ

مدیریت پول دریافتی ودریافت یا ارائه فیش پرداختی به هر منظور و در نهایت تهیه دریافت کننده و مرجع  مسئولیت  سازمان یاشخص 
 گزارش مالی را بر عهده دارد.

و به عنوان مثال  ینخارج از ادارات برلقوانین مالی ایالت برلین،  ۲۳دریافت کننده و مرجع باید بر طبق پاراگراف  سازمان یااشخاص  : مهم
 کتابخانه ها ،موسیقی دولتی، مدارس، مهد کودک ها س، مدار)فولکسهخ شوله(  یمردم یموسسات عالشهرداریها،  :باشند ساکن یلموسسات ذ

 .یرهو غ ئاترهات ،ی محلیو یا موزه ها  

و مراکز آموزشی به شرطی که  باشند ینشهر برل ینظر موسسات دولت یرزحمایت مالی  یتوانند انجمنها یم گانبا این حال دریافت کننده 
 .(ی)مانند مدارس شخص این مراکز ایالت برلین نباشد هگردانند

 شناخته شدندر صورت موجود برگه به رسمیت  ،انجمن خود اساسنامهدر صورتی که به یک انجمن تعلق دارید، لطفا  :یشکل قانوناثبات 
شرکت خود و  یمربوط به ثبت تجارلطفا مدارک  ،شرکتی با مسئولیت محدود داریددر صورتی که  و ;آلمنفعه بودن و برگه ثبت نام انجمن عام

 .یدبفرست مدارک خود یگردبودن را به همراه  یریهخ یاآلمنفعه  عامشناخته شدن  یتقرارداد ثبت شرکت و در صورت موجود برگه به رسم

 

 شرکای همکاری دیگر  :قدم پنجم از هشت قدم 

 شرکای همکاری

 برگه یکهر کدام شما میتوانید شرکای دیگری را به پروژه خود اضافه کنید. از این شرکا درخواست میشود که 
 را کتبا به درخواست ضمیمه کنند. امضا شده  Letter of Intent یانامه   تفاهم
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 هنرمندان دیگری که با پروژه همکاری میکنند هم میتوانند قید شوند.

 

  توصیف پروژه :قدم ششم از هشت قدم 

 توصیف مفصل پروژه

؟ حداکثر یستشما چ یپروژه  ی یژهو یبه نظر شما عملکرد و بازدهبه ذهن شما رسید و  یا یزهچگونه وبا چه انگایده این پروژه  :ایده پروژه
 حرف ۳۰۰۰  :تعداد حروف

 حرف۱۰۰۰  :ریزی کرده اید؟ حداکثر تعداد حروفرا برای اجرای پروژه برنامه  یو نقاط عطف مراحل انجام پروژه : چه مراحل کاری

 حرف۳۰۰  :مکان ها: پروژه شما در چه مکان هایی اجرا میشود؟ حداکثر تعداد حروف

دیگری هم به پروژه شما  گروهها و اشخاص ی،کار یمهایموسسات، تشرکت کنندگان در پروژه: چه کسانی در پروژه شما شرکت میکنند؟ آیا 
 حرف۳۰۰ :همسایگان و غیره. حداکثر تعداد حروف ،والدینمربوط میشوند؟ مثال 

؟ در این صورت لطفا باشد یمپروژه بزرگتری  از یبخش یا اینکه ؟ ودر ارتباط استارتباطات پروژه : آیا پروژه شما با پروژه دیگری 
 حرف۵۰۰ :توضیح دهید. حداکثر تعداد حروف

کاربرد یا تاثیر نتایج پروژه بعد از انجام آن. حداکثر  به عنوان مثال به چه صورت است؟ : تداوم نتایج حاصل از پروژه شماییو مانا یداریپا
 حرف۵۰۰  :تعداد حروف

 
 مخارج و برنامه ریزی مالی پروژه :قدم هفتم از هشت قدم 

 توضیح مخارج و برنامه ریزی مالی

فهرست بندی کنید،  یقارا دق ینهو اقالم هز ذکر کنید. مخارج  ،اجرای پروژه بوجود بیایند ارتباط باکه انتظار میرود در را لطفا تمامی مخارجی 
 . برایوسائل )مربوط به( ـ مخارج ۲، دستمزدها \ پرسنل )مربوط به( ـ مخارج ۱مثالً 

اگر  هم باید برای هر سال مجزا نوشته شود. و درآمدها متفاوت اجرا میشوند، فهرست مخارج یسالهادر  و سال  یکاز  یشبپروژه هایی که 
 .یدمبالغ خالص را ذکر کن فقط لطفآ  ید،را دار یاتمال یشحق کسر پ

از جدول اکسل که دربخش اینترنتی قرار داده شده استفاده کنید. لطفا جمع کلی مخارج  و برنامه ریزی مالیلطفا برای توضیح مفصل مخارج 
 در جایگاه مخصوص خود بنویسید. صفحه ینا را در

 مالیو برنامه ریزی  آپلود توضیح مفصل مخارج

 ، جمعوسائلـ مخارج ۲، پرسنلـ مخارج ۱:  الف ـ مخارج

 ، جمعشده اند یبتصوـ منابع شخص سوم که ۴ ،اند ـ منابع شخص سوم که درخواست شده۳ـ منابع شخصی، ۲ـ در آمد ها، ۱ ب ـ در آمد ها:

مبلغ  جمع مخارج و جمع درآمدها،اختالف : یمشارکت یو پروژه ها یآموزش فرهنگ یبرا ینبرل یاز صندوق مال یدرخواستمبلغ ج ـ 

 درخواستی

استفاده از غیر مالی را قید کنید )خدماتی که داوطلبانه انجام میشوند،  یلو وسالطفا در صورت وجود خدمات  شخصی: یهایو توانا خدمات

 حرف۵۰۰و غیره( حداکثر تعداد حروف:  یشخص یلوسا

 

 آماده کردن برای ارسال :قدم هشتم از هشت قدم 

و به امضای شرکای پروژه برسد  ،ارائه دهید. این درخواست باید دو بار چاپ شوددرخواست اینترنتی را  سپسهمه مدارک را آماده کنید، و 

 :به آدرس زیر ارسال و یا شخصا تحویل داده شود اصل هر دو

Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung, Klosterstr. 68, 10179 Berlin 

 


