
 
 
 

Berlin Katılımcı Sanat Projeleri Fonu’nun destekleme imkânları 
 
Dikkatinize sunulur: Başvuru hakkında bilgiler çok dilde mevcut olmasına rağmen başvurunun 
kendisi mutlaka Almanca yazılıp teslim edilmelidir.  
 
Berlin Katılımcı Sanat Projeleri Fonu, Berlin eyaletinin bütçesinden yılda 2 milyon €’yu çocukların, 
gençlerin ve genç yetişkinlerin (27 yaşa kadar) aktif katılımına yönelik kültürel projelere ayırmaktadır. 
Desteklenen projelerin, güncel toplumsal konular çerçevesinde, içerikleriyle beraber sanatsal ve 
eğitimsel-katılımcı kaliteleri yüksektir. 2008’den beri bu proje fonu sayesinde 1600’den fazla proje 
gerçekleştirilebilmiş ve aşağı yukarı 100.000 genç insanın, 1200’ü aşan okulda, ana okulunda ve 
çocuk ile gençlik merkezinde katılımı sağlanmıştır. Her projenin, çocuklara, gençlere ve genç 
yetişkinlere, sanat ve kültür alanlarına yeni erişim imkânları yaratacak ve onların toplumsal aktör 
rollerini kuvvetlendirecek bir plana ihtiyacı vardır. Katılımcılara projelerde sanatın estetik, entelektüel 
ve duygusal potansiyelini kavramalarına ve mümkün oldukça kendi eylemleriyle uygulamalarına 
olanaklar sunulmalıdır. Bu imkândan, sosyal ve ekonomik durumlarından veya oturma statülerinden 
bağımsız olarak, bütün çocuklar ve gençler yararlanabilmelidir. Bir projenin destek alabilmesi için 
temel şart en az iki ortağın işbirliğidir: Aralarından en az birinin sanat / kültür alanından, en az birinin 
ise eğitim yada gençlik alanından olması gerekmektedir. Bütün ortaklar projeye kendi yetkinliklerini ve 
kaynaklarını katmalıdır. Profesyonel sanatçılar veya kültür işçileri kişisel olarak ortak olabilirler, aynı 
şekilde kültürel kurumlar, okullar, dernekler vs. Yardım başvurularıyla ilgili proje fonunun jürisi yardım 
yönergeleri doğrultusunda karar vermektedir.  
 
Fon alanı 1 — Yenilikçi projeler 
Tüm Berlin eyaleti çapında düzenlenen bir fikir yarışması niteliğinde, işbirliği projeleri en fazla 12 ay 
süreyle ve toplam 3.001€ ile 20.000€ arası fon miktarlarıyla desteklenmektedir. Yılda iki kere 
başvuruda bulunmak mümkündür ve böylece projelerin başlama tarihi ocak yada temmuz aylarında 
olabilir. Son başvuru çağrısının bitiş tarihi 15 Ekim 2015’di. Bir sonraki muhtemelen Mayıs 2016’nın 
başında olacaktır.  
 
Fon alanı 2 — Yapısal model projeleri 
Yapısal projeler veya uzun vadeli işbirliği için istisnai bir modele sahip olan projeler yılda 20.001€’dan 
daha büyük fon miktarlarıyla desteklenebilirler. Bu projeler tercihen Berlin’in en az altı farklı semtinde 
uygulanmalıdır ve onlara senede bir kez başvurulabilir. Bir dahaki başvuru bitiş tarihi 15 Şubat 
2016’dır. Başvuru öncesi Berlin Katılımcı Sanat Projeleri Fonu bürosuna danışıp bilgilenmeniz tavsiye 
olunur.  
 
Fon alanı 3 — Mahalle projeleri (Bölge Müdürlüğünün proje yardımı) 
3000€’ya kadar tek bir semtde yapılan projelere destek verilmektedir. Eğitim veya gençlik alanından 
partnerin ait olduğu bölge müdürlüğünün sanat ve kültür bölümü projeden sorumludur. Semt başı 
projelere senelik toplam 30.000€ miktarında destek verilebilir. Başvuru süreci ve son başvuru tarihi 
semte göre değişir. Aşağıda, semtlerin kendilerine özel süreçleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Güncel 
çağrılar www.projektfonds-kulturelle-bildung.de’nin ajanda bölümünde yayınlanmaktadır. 
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