
 

 

אפשרויות תמיכה של קרן ברלין לחינוך ולתרבות. לתשומת לבכם, המידע 

 ניתן בשפות שונות, אולם הגשת פרויקט חייבת להיעשות בגרמנית בלבד. 

 

קרן ברלין לחינוך ולתרבות מעמידה מדי שנה סכום של שני מיליון אירו 

מתוך משאביה של מדינת ברלין המיועדים לפרויקטים של אמנות ותרבות 

עבור ילדים, בני נוער וצעירים )עד גיל 27(. המימון ניתן לפרויקטים 

העוסקים בשאלות חברתיות ואקטואליות מזוית אמנותית וחינוכית-

מעורבת. החל משנת 2008, מומנו מכספי הקרן יותר מ1600 פרויקטים  

בהם השתתפו כ 100,000 צעירים בשיתוף 1200 בתי ספר, גני ילדים 

 מוסדות תרבות וארגוני נוער.

באמצעות פרויקטים אלה נחשפים הילדים, בני הנוער והצעירים לאמנות 

ותרבות, ומקבלים חיזוק לתפקידם התרבותי כפעילים בחברה. המיזמים 

מאפשרים למשתתפים להכיר את הפוטנציאל האסתטי, אינטלקטואלי 

והרגשי הטמון באמנות, ולאפשר להם לפתח אותו בכוחות עצמם. הם 

מעניקים חוויה זו לבני נוער וצעירים, ללא קשר למעמדם הסוציאלי או 

 ההגדרה המשפטית של שהייתם בגרמניה. 

עניין מרכזי הוא שיתוף הפעולה במסגרת הפרויקט עם שני שותפים לכל 

הפחות, שותף אחד מתחום האמנות/תרבות, ושותף אחד מתחום החינוך או 

הנוער. השותפים מביאים את הניסיון, היכולות והמשאבים שלהם עבור 

הפרויקט. השותפים יכולים להיות אמנים עצמאיים ואנשי תרבות, כמו גם 

מוסדות, בתי ספר ועמותות. ההחלטה לגבי התמיכה מתקבלת על ידי 

 המעריכים של הקרן, בהתאם לקריטריונים. 

 ערוץ מימון 1

במסגרת הקול הקורא ליוזמות במדינת ברלין יזכו לתמיכה פרויקטים 

שנמשכים 12 חודשים, בסכום של מ3001 אירו ועד 20.000 אירו. ניתן 

להגיש בקשות לתמיכה פעמיים בשנה: באביב ובסתיו, כך שניתן לתכנן 

 פרויקטים שיחלו בינואר או ביולי. 



 

 

 

 ערוץ מימון 2

פרויקטים מורכבים או במודל רב שנתי אשר בנויים על מודלים ורעיונות של 

מספר שנים יכולים לקבל תמיכה של החל מ20.001 אירו. הפרויקטים 

צריכים להיות מיושמים בלפחות שישה רובעים בברלין. בקשות ניתן 

להגיש בתחילת כל שנה. מומלץ לתאם פגישת ייעוץ עם צוות קרן ברלין 

 לחינוך ולתרבות.

 ערוץ מימון 3

 פרויקטים קטנים ברובע מסוים יכולים לקבל מימון של עד 3000€. 

האחריות לכך היא של המשרד לאמנות ותרבות ברובע, אשר בו נמצא 

השותף מתחום החינוך והנוער. כל רובע יכול לקבל תמיכה שנתית של עד 

30,000 €, ולכל רובע נהלים ומועדים שונים להגשת בקשות. מידע בנוגע 

לנהלים והמועדים בכל רובע ניתן למצוא כאן wuknibuk.www...  או באתר 

 האינטרנט של הרובע.
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