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 حمایت فرھنگی

کمیتھ فرھنگی یوتھ بوری عقیده دارد کھ حیات فرھنگی در یوتھ بوری باید از تنوع انواع و کیفیت باال برخوردار باشد. از اینرو برای 
فعالیتھا و پروژه ھائی کھ از لحاظ ھنری و سیاست فرھنگی حائز اھمیت باشند حمایت مالی وجود دارد. فعالیتھا و پروژه ھائی کھ 

  جھ نخست مردم یوتھ بوری باشند می توانند از کمیتھ فرھنگی پول دریافت کنند.   مخاطب آنھا در در

پروژه ھای ھنری، نمایشگاھھا، کنسرت ھا یا فستیوال ھا می توانند حمایت دریافت کنند. ھنرمندان می توانند بورسیھ و حمایت آتلیھ نیز 
 . دریافت کنند. برای نویسندگان بورسیھ ھای ویژه ای وجود دارد 

 وجود دارد.   www.goteborg.se/kulturstodبرای کلیھ حمایت ھای فرھنگی اطالعات و خط مشی ھائی بزبان سوئدی در وبسایت 

ان ھای سوئدی یا درخواست حمایت فرھنگی از طریق خدمات الکترونیکی در وبسایت انجام می شود. سواالت خود را می توان بزب
 است.  kulturstod@kultur.goteborg.seانگلیسی از طریق ایمیل ارسال کرد. آدرس ایمیل 

 فیسبوک: 
  www.facebook.com/goteborgkulturstod 
 

 آدرس پستی:
 Kulturstöd, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg 
 

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

 
 حمایت مالی برای واحدھای فعالیت فرھنگی 

حمایت مالی برای واحدھای فعالیت فرھنگی بھ با سابقھ ترین گروھھای آزاد یا فعالیت ھای فرھنگی تعلق می گیرد. این حمایت برای 
 یک یا سھ سال اعطاء می شود. 

احدھایی می توانند حمایت مالی فعالیت فرھنگی دریافت کنند کھ در درازمدت بھ کارھای ھنری در یوتھ بوری مشغول باشند. اینگونھ  و
واحدھا باید از کیفیت باال برخوردار بوده و برای مخاطب خود حائز اھمیت باشند. ھمچنین می توان بھ فعالیتھای فرھنگی کھ تشخیص 

 صی برای سیاست فرھنگی کمون یوتھ بوری برخوردارند نیز حمایت مالی ارائھ کرد.   داده شود از ارزش خا 

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

حمایت مالی فقط بھ دست اندر کاران حرفھ ای و واحدھای فعالیت داده می شود کھ مرکز منابع و امکانات برای یک زمینھ فرھنگی را 
 ی باید معموالً طی یک سال کامل برقرار باشد.   تشکیل دھند. فعالیت چنین واحد 

  حمایت مالی پروژه
 حمایت مالی پروژه دارای مبلغ ثابتی نیست و سالی دو مرتبھ توزیع می شود.

 برای پروژه ھائی کھ از لحاظ ھنری و سیاست فرھنگی در یوتھ بوری اھمیت دارند، حمایت مالی پروژه درخواست کنید. 

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

http://www.goteborg.se/kulturstod
mailto:kulturstod@kultur.goteborg.se
http://www.facebook.com/goteborgkulturstod
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ی  این حمایت مالی را می توان برای خلق یک اثر ھنری شامل طرح، آماده سازی و اجرای آن و ھمچنین نمایش عمومی آن، مثالً برگزار
یک نمایشگاه، نمایش یا کنسرت در یوتھ بوری درخواست نمود. چنین پروژه ای باید در یک چارچوب زمانی مشخص اجرا شود و خاتمھ 

 یابد.  

فقط سازمانھا می توانند حمایت پروژه دریافت کنند. منظور از سازمان یک انجمن داوطلبانھ یا مالی، بنیاد، شرکت تک نفره یا سایر  
 ند.   شرکت ھا ھست

 

  Pronto حمایت پروژه "پرونتو" 

 کرون پرداخت کند.   40000حمایت پروژه "پرونتو" چھار مرتبھ در سال توزیع می شود و می تواند بابت ھر پروژه 

برای اجرای پروژھای کوتاه مدت در یوتھ بوری کھ از لحاظ ھنری و سیاست فرھنگی اھمیت داشتھ باشند حمایت پروژه "پرونتو"  
 درخواست کنید. 

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

عمومی آن، مثالً این حمایت مالی را می توان برای خلق یک اثر ھنری شامل طرح، آماده سازی و اجرای آن و ھمچنین نمایش 
برگزاری یک نمایشگاه، نمایش یا کنسرت در یوتھ بوری درخواست نمود. چنین پروژه ای باید در یک چارچوب زمانی مشخص اجرا  

 شود و خاتمھ یابد.  

ره یا سایر فقط سازمانھا می توانند حمایت پروژه دریافت کنند. منظور از سازمان یک انجمن داوطلبانھ یا مالی، بنیاد، شرکت تک نف
 شرکت ھا ھستند.   

 

 حمایت مالی گسترش و توسعھ 

 حمایت مالی گسترش و توسعھ مبلغ ثابتی ندارد و یکی دو مرتبھ در سال توزیع می شود. 

حمایت مالی گسترش و توسعھ را می توان برای پروژه ھایی کھ انگیزش ھنری یا پیشرفت فرھنگی ایجاد می کنند و باعث تغییرات  
 ساختاری می شوند، درخواست نمود. کیفیتی یا 

 مقررات زیر وجود دارد: 

این حمایت مالی می تواند برای ھمۀ انواع شیوه ھای بیانی و بطور مثال با تمرکز بر توسعۀ روش، قالب، استراتژی، گسترش قابلیت و  
 مھارت، ایده جامع یا مشابھ آن اعطاء شود.

 اداری گزارش می شود ولی الزامی برای ارائھ گزارش عمومی وجود ندارد. حمایت مالی گسترش و توسعھ بھ واحد  
 

فقط سازمان ھا می توانند کمک ھزینھ جبرانی درخواست کنند. منظور ما از سازمان ھا یک انجمن غیر انتفاعی یا مالی، بنیاد، شرکت 
 خصوصی یا شرکت سھامی است.
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 حمایت مالی آتلیھ 

 حمایت مالی آتلیھ سالی یک مرتبھ پرداخت می شود. مبلغ آن بطور مساوی بین ھنرمندان برگزیده تقسیم می شود. 

 برای اجاره بھاء آتلیھ ای کھ بھ فعالیت حرفھ ای ھنری در یوتھ بوری اشتغال دارد "حمایت آتلیھ" درخواست کنید.  

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

ارای تحصیالت عالی حداقل سھ سالھ در زمینھ ھنر، صنایع دستی ھنری یا عکاسی بوده کھ حداکثر سھ سال قبل از  متقاضی بایستی د
درخواست بھ پایان رسیده باشد. این حمایت مالی می تواند ھمچنین بھ افرادی کھ دارای حداقل سھ سال تجربھ مستند در زمینھ برگزاری  

ی نمایشگاه بوده، دارای بورسیھ کاری از کمیتھ ھنرمندان بوده یا دست اندر کار آزین ھنری نمایشگاه مجزا در یک محل رسمی برگزار
 معابر عمومی بوده نیز پرداخت شود. این حمایت مالی بھ فرد پرداخت می شود و مشمول مالیات است.  

  En snabb slant بورسیھ "پول فوری" 

 درخواست آن مداوم است.  کرون است و زمان  20000تا   2000این بورسیھ بین 

سالھ کھ می خواھند یک پروژه فرھنگی را برای مردم یوتھ بوری اجرا کنند می توانند بورسیھ "پول فوری" درخواست  25تا  18افراد  
 کنند.  

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

سال باشد. درخواست باید حداقل یک ماه قبل  25تا  18متقاضی بایستی در آمار ثبت احوال یوتھ بوری نامنویسی شده باشد. سن او بین  
 از اجرای پروژه فرھنگی انجام شود. پروژه فرھنگی باید بھ نمایش ھمگانی با حضور مردم گذارده شود.  

 ر مورد امکانات پروژه تان باھم گفتگو کنیم. با ما در واحد حمایت فرھنگی تماس بگیرید تا د

 بورسیھ نویسندگی 

 کرون از کمیتھ فرھنگی یوتھ بوری دریافت کنند.   50000نویسندگان می توانند بورسیھ ویژه ای بھ مبلغ 

ھ می کنید، بورسیھ نویسندگی  اگر بزبان سوئدی رمان، داستان ھای کوتاه، درام، شعر یا سلایر ھای داستانی می نویسید یا آثار ادبی را ترجم
 درخواست کنید. شما بایستی طی پنجسال گذشتھ حداقل یک اثر ادبی منشر یا ترجمھ کرده باشید.  

 درام نویسان باید طی پنج سال اخیر حداقل دو اثر نوشتھ یا ترجمھ کرده باشند کھ مجامع رسمی اجرا یا پخش شده باشند.  

 : در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد 

یا  متقاضی باید در آمار ثبت احوال یوتھ بوری نامنویسی بوده و بھ امور ھنری اشتغال داشتھ باشد و بایستی حداقل سھ سال بھ تحصیالت ھنری 
د شده،  قفعالیت ھنری حرفھ ای مستند با کیفیت باال پرداختھ باشد. فعالیت ھنری حرفھ ای مستند بھ این مفھوم است کھ فرد در مجامع ھنری مختلف ن 

 قرارداد داشتھ یا معرفی شده باشد.   

 فرھنگی  بورسیھ 

کرون است و سالی یک مرتبھ توزیع می شود.  30000بورسیھ فرھنگی کمون یوتھ بوری   
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  در حیات فرھنگی یوتھ بوری مشارکت داشتھ اید، بورسیھ فرھنگی درخواست کنید.   اگر

 در این زمینھ مقررات زیر وجود دارد: 

یا  متقاضی باید در آمار ثبت احوال یوتھ بوری نامنویسی بوده و بھ امور ھنری اشتغال داشتھ باشد و بایستی حداقل سھ سال بھ تحصیالت ھنری 
 ی مستند با کیفیت باال پرداختھ باشد. یعنی اینکھ فرد باید در مجامع ھنری مختلف نقد شده، قرارداد داشتھ یا معرفی شده باشد.   فعالیت ھنری حرفھ ا

 کمک ھزینھ جبرانی بابت امور فرھنگی کودکان و نوجوانان

  100اجرای آثار ھنری در مکان ثابت (کمک ھزینھ جبرانی را می توان در تمام مدت سال درخواست کرد کھ برای تولید آثار ھنری یا 
% قیمت فروش تولید آثار 50کرون فروختھ شده باشد) یا  40کرون بابت ھر کودک بازدید کننده در صورتیکھ بلیت بھ مبلغ حداقل  

 ھنری اعطاء می شود. 

کمون) درخواست کنید کھ   این حمایت مالی را برای آثار ھنری، تولید و اجرای آثار ھنری در کمون یوتبوری (یعنی در محدودۀ
 سالھ باشند.  19مخاطب آن کودکان و نوجوانان نوزاد تا 

 
 مقررات زیر وجود دارد: 

 این حمایت مالی را می توان با شرح اثر تولیدی آماده یا اثر ھنری در تقاضانامھ درخواست نمود.

مان ھا یک انجمن غیر انتفاعی یا مالی، بنیاد، شرکت فقط سازمان ھا می توانند کمک ھزینھ جبرانی درخواست کنند. منظور ما از ساز
 خصوصی یا شرکت سھامی است.
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