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ﺣﻣﺎﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ در ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﺑﺎﯾد از ﺗﻧوع اﻧواع و ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ 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
ﻣﺧﺎطب آﻧﮭﺎ در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﻣردم ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘول درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
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.
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اطﻼﻋﺎت و ﺧط ﻣﺷﯽ ھﺎﺋﯽ ﺑزﺑﺎن ﺳوﺋدی در وﺑﺳﺎﯾت  www.goteborg.se/kulturstodوﺟﻮد دارد.
درﺧواﺳت ﺣﻣﺎﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در وﺑﺳﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺳواﻻت ﺧود را ﻣﯽ ﺗوان ﺑزﺑﺎن ھﺎی ﺳوﺋدی ﯾﺎ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐرد .آدرس اﯾﻣﯾل  kulturstod@kultur.goteborg.seاﺳﺖ.
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.
واﺣدھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در درازﻣدت ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ھﻧری در ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ
واﺣدھﺎ ﺑﺎﯾد از ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﺑرای ﻣﺧﺎطب ﺧود ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص
داده ﺷود از ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﻣون ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﺑرﺧوردارﻧد ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﮐرد.
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
ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﻧﯾن واﺣدی ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻣوﻻً طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد.

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:
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اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﺷﺎﻣل طرح ،آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺟرای آن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯽ آن ،ﻣﺛﻼً 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.
ﻓﻘط ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﭘروژه درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﻣﻧظور از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ اﻧﺟﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻧﯾﺎد ،ﺷرﮐت ﺗﮏ ﻧﻔره ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﺷرﮐت ھﺎ ھﺳﺗﻧد.

ﺣﻣﺎﯾت ﭘروژه "ﭘروﻧﺗو" Pronto
ﺣﻣﺎﯾت ﭘروژه "ﭘروﻧﺗو" ﭼﮭﺎر ﻣرﺗﺑﮫ در ﺳﺎل ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺑت ھر ﭘروژه  40000ﮐرون ﭘرداﺧت ﮐﻧد.
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:
اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﺷﺎﻣل طرح ،آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺟرای آن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯽ آن ،ﻣﺛﻼً
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.
ﻓﻘط ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﭘروژه درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﻣﻧظور از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ اﻧﺟﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻧﯾﺎد ،ﺷرﮐت ﺗﮏ ﻧﻔره ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
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
ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﯽ ﺷوﻧد ،درﺧواﺳت ﻧﻣود.
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.
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺳﺗرش و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮫ واﺣد اداری ﮔزارش ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ اﻟزاﻣﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﮔزارش ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود ﻧدارد.
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:
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﻧر ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ھﻧری ﯾﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل از
درﺧواﺳت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧد در زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﮔزاری
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺟزا در ﯾﮏ ﻣﺣل رﺳﻣﯽ ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑوده ،دارای ﺑورﺳﯾﮫ ﮐﺎری از ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﺑوده ﯾﺎ دﺳت اﻧدر ﮐﺎر آزﯾن ھﻧری
ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوده ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﺷود .اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻓرد ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت.

ﺑورﺳﯾﮫ "ﭘول ﻓوری" En snabb slant
اﯾن ﺑورﺳﯾﮫ ﺑﯾن  2000ﺗﺎ  20000ﮐرون اﺳت و زﻣﺎن درﺧواﺳت آن ﻣداوم اﺳت.
اﻓراد  18ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﭘروژه ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑرای ﻣردم ﯾوﺗﮫ ﺑوری اﺟرا ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑورﺳﯾﮫ "ﭘول ﻓوری" درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧد.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻘررات زﯾر وﺟود دارد:
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در آﻣﺎر ﺛﺑت اﺣوال ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺳن او ﺑﯾن  18ﺗﺎ  25ﺳﺎل ﺑﺎﺷد .درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺑل
از اﺟرای ﭘروژه ﻓرھﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﭘروژه ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣردم ﮔذارده ﺷود.
ﺑﺎ ﻣﺎ در واﺣد ﺣﻣﺎﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ در ﻣورد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘروژه ﺗﺎن ﺑﺎھم ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾم.

ﺑورﺳﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑورﺳﯾﮫ وﯾژه ای ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  50000ﮐرون از ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾوﺗﮫ ﺑوری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺑزﺑﺎن ﺳوﺋدی رﻣﺎن ،داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ،درام ،ﺷﻌر ﯾﺎ ﺳ﷼ ھﺎی داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد ﯾﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ را ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑورﺳﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ
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:
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد در آﻣﺎر ﺛﺑت اﺣوال ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺑوده و ﺑﮫ اﻣور ھﻧری اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ھﻧری ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻧری ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻧری ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ ﻓرد در ﻣﺟﺎﻣﻊ ھﻧری ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻘد ﺷده،
ﻗرارداد داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺑورﺳﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺑورﺳﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﻣون ﯾوﺗﮫ ﺑوری  30000ﮐرون اﺳت و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود.

Persiska
اﮔر در ﺣﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺑورﺳﯾﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻘررات زﯾر وﺟود دارد:
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد در آﻣﺎر ﺛﺑت اﺣوال ﯾوﺗﮫ ﺑوری ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺑوده و ﺑﮫ اﻣور ھﻧری اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ھﻧری ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻧری ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﺑﺎﯾد در ﻣﺟﺎﻣﻊ ھﻧری ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻘد ﺷده ،ﻗرارداد داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺟﺑراﻧﯽ ﺑﺎﺑت اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺟﺑراﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺳﺎل درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد آﺛﺎر ھﻧری ﯾﺎ اﺟرای آﺛﺎر ھﻧری در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑت )100
ﮐرون ﺑﺎﺑت ھر ﮐودک ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﻠﯾت ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺣداﻗل  40ﮐرون ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد( ﯾﺎ  %50ﻗﯾﻣت ﻓروش ﺗوﻟﯾد آﺛﺎر
ھﻧری اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑرای آﺛﺎر ھﻧری ،ﺗوﻟﯾد و اﺟرای آﺛﺎر ھﻧری در ﮐﻣون ﯾوﺗﺑوری )ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺣدودۀ ﮐﻣون( درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣﺧﺎطب آن ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻧوزاد ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻘررات زﯾر وﺟود دارد:
اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺷرح اﺛر ﺗوﻟﯾدی آﻣﺎده ﯾﺎ اﺛر ھﻧری در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ درﺧواﺳت ﻧﻣود.
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.

