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کلتوری  پشتگیری  

 
ڕووی لھ و بێت فرەالیھنھ یۆتۆبۆری لھ کلتوری ژیانی پێویستھ :دەڵێت یۆتۆبۆری  کلتوری ئھنجوومھنی  
پڕۆژە  و چاالکی چھندین بۆ ئارادایھ لھ ئابوری پشتگیری بۆیھ جا .ھھبێت بھرزی ئاستێکی چۆنایھتیھوە  

کھ  پڕۆژانھی و چاالکی ئھو یھکھمدا پلھی لھ .ھھیھ کلتوری سیاسھتی و ھونھری بایھخێکی کھ  
وەرگرن کلتوری ئھنجوومھنی لھ پارە دەتوانن دەکرێن، یۆتۆبۆری خھڵکانی ئاڕاستھی . 

ھونھرمھندان  .بھێنن بھدەست پشتگیری دەتوانن  فێسیڤاڵ یان کۆنسێرت کردن، نمایش ھونھری، پڕۆژەی  
ستۆدیۆش پشتگیری یان  ateljéstöd .بکھن  stipendium ستیپێندیھم )مھنحھ( داخوازی توانندە تھنانھت  

ئارادایھ لھ تایبھتی ستیپێندیھمی نووسھر بۆ . 
دەکھون دەست کلتوری پشتگیریھکی جۆرە ھھموو بۆ سویدی بھ ڕێساکان و زانیاری لێرەدا : 

www.goteborg.se/kulturstod 
دەکرێت وێبسایتھکھوە لھ . e-tjänst ئھلکترونی تیخزمھ ڕێگای لھ کلتوری پشتگیری داخوازیکردنی  

ئیمھیڵ ئھدرێسی .بنێریت ئیمھیڵ بھ ئینگلیزی بھ یان سویدی بھ پرسیار دەتوانیت : 
kulturstod@kultur.goteborg.se. 

 
www.facebook.com/goteborgkulturstod  

پۆست  ئھدرێسی : 
Kulturstöd, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Östra Hamngatan 16, 411 09, 411 14 

Göteborg 
 

============================================================== 
 

چاالکیھکان  پشتگیری  
بھدەست چاالکیھکان پشتگیری دەتوانن کھ کلتوریھکانن چاالکیھ و جێگیرەکان ئازادە گروپھ بھزۆری ئھوە  

دەکرێن پھسھند ساڵ سێ یان ساڵێک ماوەی بۆ پشتگیریھکان .بھێنن . 
درێژخایھن  ھونھری کاری یۆتۆبۆری لھ دەکرێ پھسھند بۆ چاالکیھکانیان پشتگیری ئھوانھی  

ئھو بھتھنگ وە ھھبێت بھرزی ئاستێکی چۆنایھتیھوە ڕووی لھ  چاالکیھکانیان دەبێت .ئھنجامدەدەن  
بدرێت  کلتوریانھش چاالکیھ بھو پشتگیری دەکرێت .دەکھن بۆ کاریان کھ خۆیانھوەبن خھڵکانھی گروپھ  
پڕمانان یۆتۆبۆریدا شارەوانی لھ کلتوری سیاسھتی بۆ تایبھت بھ مھزەندەدەکرێن کھوا . 
دەخوات ئھمھ : 

کھ ئھنجامدەدەن کارەکانیان وا پرۆفیشیونا�نھی بھشێوەیھکی الیھنانھی بھو دەدرێت تھنھا پشتگیری  
تھواو  ساڵێکی چاالکیھکان ئاساییدا باری لھ .ھونھری بوارێکی بۆ سھرچاوەیی ناوەندێکی دەبنھ  

 .دەگرنھوە
 

پڕۆژەکان  بۆ پشتگیری   
دەکرێ دابھش ساڵھکھدا  لھ دووجار نیھو جێگیر بڕێکی پڕۆژەکان بۆ پشتگیری . 

ھھیھ کلتوریان یسیاسھت یان ھونھری بایھخێکی کھ بکھ پڕۆژانھ ئھو بۆ پشتگیری داخوازی یۆتۆبۆری لھ . 
دەخوات ئھمھ : 

و ئامادەکاری دانان، پالن کھ بکرێت ھونھری کارێکی بھرھھمھێنانی بۆ پشتگیریھکھ داخوازی دەتوانرێت  
لھ کۆنسێرت یان نمایشکردن پیشانگا، نموونھ بۆ لھخۆگرێت، خھڵک بۆ نیشاندان ھھروەھا جێبھجێکردن  

تھواوکرێت و جێبھجێکرێت کراوە دیاری بۆی وەیھیما ئھو چوارچێوەی لھ پڕۆژەکھ دەبێت .یۆتۆبۆری . 
نموونھیی کۆمھڵھی ڕێکخراو لھ مھبھست .وەرگرن پڕۆژە بۆ پشتگیری دەتوانن ڕێکخراوەکان تھنھا ، 

کۆمپانیایھ یان تاکھکھس کۆمپانیای سازمان، ئابوری، . 
 
 

Pronto  پرۆنتۆ  پڕۆژەی پشتگیریھ  
000 بڕی ئاست دوا دەکرێت و دەکرێت دابھش جار چوار ھسا�ن پرۆنتۆ پڕۆژەی پشتگیریھ بدات کڕۆن 40  

mailto:kulturstod@kultur.goteborg.se
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پڕۆژەکھ بھ . 
و دەخایھنن کورت ماوەیھکی یۆتۆبۆری لھ  کھ پڕۆژانھیھ ئھو جێبھچێکردنی بۆ پرۆنتۆ پڕۆژەی پشتگیریھ  

ھھیھ کلتوریان سیاسھتی و ھونھری بایھخێکی . 
دەخوات ئھمھ : 

و ئامادەکاری دانان،  پالن کھ ھونھری کارێکی نیبھرھھمھێنا بۆ بکرێت پشتگیریھکھ داخوازی دەتوانرێت  
کۆنسێرت  یان نمایشکردن پیشانگا، نموونھ بۆ لھخۆگرێت، خھڵک بۆ نیشاندانیش ھھروەھا جێبھجێکردن  

و  جێبھجێکرێت دیاریکراوە بۆی کھ ماوەیھی ئھو چوارچێوەی لھ پڕۆژەکھ دەبێت .یۆتۆبۆری لھ  
 .تھواوکرێت

نموونھیی کۆمھڵھی ڕێکخراوە لھ مھبھست .وەرگرن پڕۆژە بۆ تگیریپش دەتوانن ڕێکخراوەکان تھنھا ، 
کۆمپانیایھ یان تاکھکھس کۆمپانیای سازمان، ئابوری، . 

 
 (Utvecklingsstöd)  پھرەسھندن پشتگیری

 . دەکرێت دابھش  جار  دوو  یان جارێک سا�نھ و  نھکراوە تھرخان دیاریکراویبۆ بڕەپارەیھکی ھیچ پھرەسھندن پشتگیری

  کھلتوری کاری  بھ پھرە یان  دەبزوێنێت ھونھری کاری   کھ بکرێت پڕۆژانھ ئھو بۆ پھرەسھندن پشتگیری داوای دەتوانرێت
 .  بھرنامھدار و ڕێکوپێک گۆڕانکاریھکی یان خوڵقاندن  مایھی دەبنھ و دەدات

 :  دەگرێتھوە شتانھ ئھم 

  پھرەسھندنی سھر تیشکخستنھ نموونھ بۆ وەک شێوەبھخشن کارانھی ئھو ھھموو  بۆ کرێت پھسھند پشتگیریھکھ دەتوانرێت
 . شێوانھ لھو شتگھلێک یان چھمک تواناسازی، بھ  گھشھدان  ستراتیج، شێوە، مێتۆد،

  بھردەم بخرێتھ نیھ ئھوە لھسھر  داوایھک ھیچ بھ�م کارگێڕیھکھ بھردەم  دەخرێتھ و باسدەکرێت  پھرەسھندن پشتگیری
 .  تھماشاکھران

 یان نموونھیی کۆمھڵھیھکی   ڕێکخراو لھ مھبھست. بھێنن بھدەست پڕۆژە پشتگیری دەتوانن کھ ڕیکخراوەکانن تھنھا ئھوە
 . کۆمپانیایھ لھ تر جۆرێکی یان تاکھکھس کۆمپانیای ، دامھزراوەیھک ئابوری، کۆمھڵھی

 
Ateljéstöd ستۆدیۆ  پشتگیری  

دابھش  یھک  وەک پھسھندکراوەکاندا ھونھرمھندە بھسھر بڕەکھ .دەدرێت جارێک ساڵی ستۆدیۆ پشتگیری  
 .دەکرێت
پڕۆفیشنھ�نھ ھونھری چاالکی ئھنجامدانی بۆ ستۆدیۆ ی کرێ یارمھتی بۆ بکھ ستۆدیۆ پشتگیری داخوازی  

یۆتۆبۆری لھ . 
دەخوات ئھمھ : 

ئیشی ھونھری ھونھر، بواری لھ خوێندبێت زانکۆی خوێندنی ساڵ سێ کھم النی پێویستھ داخوازیکار  
تھواوی خوێندنھکھی داخوازیکردنھکھی لھ بھر ساڵ  سێ ئھوپھڕی دەبێت وە وێنھگرتن یان دەست  

ھھبێت  تۆمارکراوت شارەزایی ساڵ سێ کھم النی کھ تۆیھک بھ بدرێت دەتوانرێت  پشتگیریھکھ .کردبێت  
ئھنجوومھنی نالیھ لھ کاری ستیپێندیھمی دا، جیدی پیشانگای ساڵۆنی لھ جیاوازدا پیشانگای بواری لھ  

باجی یھو کھسی پشتگیریھکھ .نرخێنرابیت ھونھری کارێکی بۆ ئاشکرا بھ  یان پێدرابێت ھونھرمھندانھوە  
وەردەگیرێت لھسھر  . 

 
(En snabb slant)  خێرا  پارەیھکی  

000 بۆ 2000 نێوان لھ ستیپێندیھمھکھ .ئارادایھ لھ داخوازیکردنی کاتی بھردەوامی بھ و کڕۆندایھ 20  
18 نێوان لھ تھمھنت ئھگھر بکھ خێرا ستیپێندیھمێکی داخوازی - لھ کلتوری پڕۆژەیھکی و یھساڵدا 25  

بھڕێوە دەبھیت یۆتۆبۆری . 
دەخوات ئھمھ : 

18 نێوان لھ تھمھنت .نوسرابێت یۆتۆبۆری لھ دانیشتواندا تۆمارگھی لھ ناوت دەبێت - .بێت ساڵدا 25  
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کلتوریھکھ  پڕۆژە پێویستھ .دانابێت داخوازیھکھت کلتوریھکھ پڕۆژە جێبھجێکردنی لھ بھر مانگ سێ  
بدرێت خھڵک نیشانی ئاشکرا . 

بۆ دەرفھتانھی ئھو لھسھر  مشتومڕکردن بۆ بکھ کلتوری پشتگیری لھ ئێمھوە بھ پھیوەندی تکایھ  
ئارادان  لھ پڕۆژەکھت . 

 
) نووسھر ستیپێندیھمی  )مھنحھی  

000 تایبھتی ستیپێندیھمێکی نووسھر دەکرێت .ەرگرێتو یۆتۆبۆری کلتوری ئھنجوومھنی لھ کرۆنی 50  
و ھۆنراوە دراما، چیرۆک، کورتھ سویدی، ڕۆمانی تۆ ئھگھر بکھ نووسھر ستیپێندیھمی داخوازی تکایھ  

یان نوسیبێت ئھدەبیت کارێکی کھم النی تۆ پێویستھ .وەردەگێڕیت ئھدەبی کاری یان دەنوسیت زنجیرە  
وەرگێڕابێت دوواییدا ھی ساڵ پێنج لھم ئھدەبیت کتێبێکی . 

یان  ئھنجامدرابێت یان کھ وەرگێڕابێت کاری دوو کھم النی یان نوسیبێت کارێکی پێویستھ درامانووس بۆ  
دوواییدا ساڵھی پێنج لھم ڕەوانھکرابێت پڕۆفیشنا�نھوە بۆنھیھکی ھۆی بھ . 

دەخوات ئھمھ : 
دەبێت  .بیت چاالک ھونھریدا بواری لھ و نوسرابێت دانیشتواندا تۆمارگھی لھ یۆتۆبۆری لھ ناوت دەبێت  

ڕووی  لھ کھ بھڕێوە بھریت پڕۆفیشوناڵ و تۆمارکراو  ھونھری چاالکی یان خوێندبێت ھونھریت خوێندنێکی  
ئھوە  واتای تۆمارکراو ھونھری چاالکی  .ساڵ سێ کھم النی ھھبێت بھرزی ئاستێکی چۆنایھتیھوە  
لھسھرکراو گرێبھست ھھڵسھنگێنراو، کھ ھبووبێتھ /ھھبێت چاالکیھکت کۆمھڵھ دەبێت کھ دەگھیھنێت  

بێت کراو نوێنھرێتتی ھونھریدا  جیاوازی بۆنھی لھ یان . 
 

) کلتوری  ستیپێندیھمی  )مھنحھی  
000 بڕی یۆتۆبۆری شارەوانی کلتوری ستیپێندیھمی .دەدات ساڵێکدا لھ  جار  یھک کرۆن 30  

داوە یۆتۆبۆریت کلتوری نیژیا یاریدەی ئھگھر بکھ کلتوری ستیپێندیھمی داخوازی تکایھ . 
دەخوات ئھمھ : 
دەبێت  .بیت چاالک ھونھریدا بواری لھ و نوسرابێت دانیشتواندا تۆمارگھی لھ یۆتۆبۆری لھ ناوت دەبێت  

ڕووی  لھ کھ بھڕێوە بھریت پڕۆفیشوناڵ و تۆمارکراو  ھونھری چاالکی یان خوێندبێت ھونھریت خوێندنێکی  
ئھوە  واتای تۆمارکراو ھونھری چاالکی  .ساڵ سێ کھم النی ھھبێت بھرزی ئاستێکی چۆنایھتیھوە  
لھسھرکراو گرێبھست ھھڵسھنگێنراو، کھ ھھبووبێت /ھھبێت چاالکیھکت کۆمھڵھ دەبێت کھ دەگھیھنێت  

 __.یان لھ بۆنھی جیاوازی ھونھریدا  نوێنھرێتتی کراو بێت
 

 الوان   و مندا�ن بۆ  کھلتور کاروباری بۆ (Utjämningsbidrag) ھاوتایی کۆمھکی

  لھ پھسھندکرێت کارێک یان بھرھھمێک بۆ  و  داواکرێت بھردەوامی بھ  ساڵھکھدا میانھی لھ دەتوانرێت ھاوتایی کۆمھکی
  کرۆن  ٤۰ بایی کھم النی حاڵھتێکدا لھ دەکات شوێنھکھ سھردانی کھ  منداڵێک ھھر بۆ کرۆن ۱۰۰( دیاریکراودا شوێنێکی

  . فرۆشرابێت بھرھھمھکھ نرخی ٪ی٥۰ یان) فرۆشرابێت لێ بلیتی

 یۆتۆبۆری شارەوانی لھ نمایشگھلێک کۆمھڵھ و بھرھھمگھلێک ھونھری، کارێکی بۆ بکھن پشتگیریھکھ داوای دەتوانن
 . سا�ندایھ ۱۹-سفر نێوان لھ  تھمھنیان کھ کرێت الوانھ و منداڵ  ئھو ئاڕاستھی و) شارەوانیدا بواری  لھ واتھ(

 : دەگرێتھوە شتانھ ئھم

  لھ  کھ  کارێک  یان  ئامادەکراو بھرھھمێکی پێناسھکردنی ڕێگای لھ بکرێت پشتگیریھکھ داوای دەتوانرێت
 . داخوازینامھکھدایھ

 یان نموونھیی کۆمھڵھیھکی   ڕێکخراو لھ مھبھست. بھێنن بھدەست ھاوتایی کۆمھکی دەتوانن کھ ڕیکخراوەکانن تھنھا ئھوە
 . کۆمپانیایھ لھ تر جۆرێکی یان تاکھکھس کۆمپانیای دامھزراوەیھک، ئابوری، کۆمھڵھی

 


