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 الدعم الثقافي 
 

تطالب لجنة الشؤون الثقافیة في یوتیبوري بأن تكون الحیاة الثقافیة في یوتیبوري متعددة الجوانب وذات 
ولذلك تم تخصیص دعم اقتصادي للنشاطات والمشاریع التي لھا أھمیة من الناحیة الفنیة . جودة عالیة
النشاطات والمشاریع التي تتوّجھ بالدرجة األولى إلى الجمھور في یوتیبوري ھي التي  إن . الثقافیة-والسیاسیة

 . یمكن أن تحصل على المال من لجنة الشؤون الثقافیة
 

كما یمكن . یمكن للمشاریع الفنیة أو العروض أو الحفالت الموسیقیة أو المھرجانات أن تحصل على دعم
أما بالنسبة للُكتّاب فلدیھم ). أتالییھ(نحة أو دعم في إیجار استودیو للفنانین أن یتقدموا بطلب الحصول على م

 . منح خاصة
 

 : توجد معلومات وتوّجھات باللغة السویدیة لكل أشكال الدعم الثقافي على الموقع
www.goteborg.se/kulturstod  

 
 

یمكنكم إرسال . الحصول على الدعم الثقافي عن طریق الخدمة اإللكترونیة على الموقعیتم تقدیم طلبات 
 :عنوان البرید اإللكتروني ھو. األسئلة باللغة السویدیة أو اإلنكلیزیة عن طریق البرید اإللكتروني

www.goteborg.se/kulturstod 
 

www.facebook.com/goteborgkulturstod   
 

 یوتیبوري 41114،  8الدعم الثقافي، إدارة الشؤون الثقافیة في مدینة یوتیبوري، شارع نوّرا ھامن غاتان 
Kulturstöd, Göteborgs Stads kulturförvaltning,   16Hamngatan Östra  ,09 411   Göteborg 

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

 
 دعم النشاطات 

 
ویُمنَح . الفعالیات الثقافیة ھي التي تحصل على دعم النشاطاتكذلك إن المجموعات المستقلة األكثر رسوخاً و

 . الدعم لمدة سنة واحدة أو ثالث سنوات
 

ویجب أن یكون النشاط ذا . إن من یحصلون على دعم النشاطات یعملون فنیاً على المدى البعید في یوتیبوري
كما یمكن منح الدعم أیضاً للفعالیات الثقافیة التي  . جودة عالیة وموضع اھتمام للمجموعات التي یستھدفھا

 .الثقافیة في مدینة یوتیبوري-خاصة من الناحیة السیاسیةتُعتبر ذات أھمیة 
 

 :یسري ما یلي
 

یجب . ال یُمنَح الدعم إال للمزاولین المحترفین والنشاطات التي تُعتبر مركزاً للموارد في أحد المجاالت الفنّیة
 .العام التقویمي بأكملھ طیلةعادةً أن یمتد النشاط 

 
 

 دعم المشاریع
 

ع مرتین بالسنةلیس ھناك مبلغ محدّ   .د لدعم المشاریع، وھو یَُوزَّ
 

تقدَّم بطلب الحصول على دعم المشاریع إلنجاز مشروع في یوتیبوري ذي أھمیة من الناحیة الفنیة  
 .الثقافیة-والسیاسیة

 
 :یسري ما یلي

http://www.goteborg.se/kulturstod
http://www.goteborg.se/kulturstod
http://www.facebook.com/goteborgkulturstod
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والعرض  یمكن التقدّم بطلب الحصول على الدعم من أجل إنتاج عمل فنّي یشمل التخطیط والتحضیر والتنفیذ
یجب تنفیذ المشروع  .على الجمھور، مثل المعارض أو العروض أو الحفالت الموسیقیة في یوتیبوري

 .واالنتھاء منھ ضمن إطار زمني محدّد
 

ونقصد بالمنظمة كل اتحاد تطوعي أو اقتصادي، أو مؤسسة أو . ال یمكن منح دعم المشاریع إال للمنظمات
 . شركة خاصة أو شركة أخرى

 
 

 ) Pronto(دعم المشاریع برونتو 
 

  40.000ویمكن أن یصل كحدّ أقصى إلى مبلغ  ،أربع مرات بالسنة )برونتو(یجري توزیع دعم المشاریع 
 . كرونة لكل مشروع

 
إلنجاز مشروع في یوتیبوري ذي أھمیة من الناحیة الفنیة  )برونتو(تقدَّم بطلب الحصول على دعم المشاریع 

 . الثقافیة ومخطط لھ بشكل مسبق-والسیاسیة
 

 :یسري ما یلي
 

یمكن التقدّم بطلب الحصول على الدعم من أجل إنتاج عمل فنّي یشمل التخطیط والتحضیر والتنفیذ والعرض 
یجب تنفیذ المشروع  .على الجمھور، مثل المعارض أو العروض أو الحفالت الموسیقیة في یوتیبوري

 .دّدواالنتھاء منھ ضمن إطار زمني مح
 

ونقصد بالمنظمة كل اتحاد تطوعي أو اقتصادي، أو مؤسسة أو . ال یمكن منح دعم المشاریع إال للمنظمات
 . شركة خاصة أو شركة أخرى

 
 

 دعم التطویر
 

 .إن دعم التطویر لیس مبلغا ثابتا ویتم توزیعھ مرة أو مرتین كل سنة
 

 .أطلب دعم التطویر للمشاریع الفنیة الحافزة أو للتطویر الثقافي والتي تخلق تغییرا نوعیا أو ھیكلیا
 

 :یسري ما یلي
 

 یمكن الموافقة على منح الدعم لجمیع أشكال التعبیر وعلى سبیل المثال بالتركیز على تطویر األسالیب
 .واألشكال واالستراتیجیات وتطویر الكفاءات والمفاھیم أوما شابھ ذلك

 
 .یتم تقدیم معونة التطویر لإلدارة ولكن ال تفرض علیھا شرط التقدیم للعموم

 
 ال یمكن الحصول على معونة التسویة إال من قبل المنظمات. نقصد بمصطلح المنظمة اتحاد خیري أو

 .مادي، مؤسسة، شركة فردیة لشخص أو شركة
 
 

 ) أتالییھ(دعم إیجار االستودیو 
 

 .توزیع المبلغ بالتساوي بین الفنانین الذین یتم قبولھمویتم . یُدفَع دعم إیجار االستودیو مرة واحدة بالسنة
 

تقدَّم بطلب الحصول على دعم إیجار االستودیو لتسدید إیجار االستودیو للفعالیات الفنیة المحترفة في 
 . یوتیبوري
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 :یسري ما یلي
 

سنوات في مجال الفّن أو یجب أن یكون الُمتقدّم بالطلب قد أنھى تعلیماً جامعیاً فنّیاً لما ال یقل عن ثالث 
الحرف الیدویة الفنیة أو التصویر، وأن یكون ھذا التعلیم قد انتھى منذ ما ال یقل عن ثالث سنوات قبل تقدیم 

یمكن تقدیم الدعم أیضاً لمن لدیھ ما ال یقل عن ثالث سنوات من الخبرة الموثّقة من خالل معرض . الطلب
إن الدعم شخصي، وھو . لجنة الشؤون الفنیة أو تزیین فني عاممستقل في دار عرض جادّ أو منحة عمل من 

 . خاضع للضریبة
 
 

 ) En snabb slant(منحة النقود السریعة 
 

 . كرونة، ویجري التقدّم لھا بأوقات دوریة 20.000و  2000تبلغ قیمة المنحة ما بین 
 

عاماً وستقوم بمشروع ثقافي  25-18إذا كنت في سن  )النقود السریعة( تقدَّم بطلب الحصول على منحة 
 . للجمھور في یوتیبوري

 
 :یسري ما یلي

 
ً  25 18-أن یكون عمرك ما بین .  أن تكون مسجالً في قید النفوس في یوتیبوري أن یتم تقدیم الطلب . عاما

 . لناً أمام الجمھورأن یتم عرض المشروع الثقافي ع. قبل شھر واحد على األقل من تنفیذ المشروع الثقافي
 

 .نرجو االتصال بنا في قسم الدعم الثقافي من أجل مناقشة ما ھو ممكن بالنسبة لمشروعك
 
 
 
 

 منحة الكاتب 
 

 .كرونة من لجنة الشؤون الثقافیة في یوتیبوري 50.000یمكن أن یحصل الُكتّاب على منحة خاصة بقیمة 
 

تكتب روایات أو قصصاً أو مسرحیات أو قصائد أو تقدَّم بطلب الحصول على منحة الكاتب إذا كنت  
یجب أن تكون قد أصدرت أو ترجمت عمالً أدبیاً واحداً على األقل  . مسلسالت أو إذا كنت تترجم أعماالً أدبیة

 .خالل السنوات الخمس األخیرة
 

و بثّھما في بالنسبة للمسرحیین، یجب أن تكون قد كتبت أو ترجمت عملین اثنین على األقل تّم أداؤھما أ
 . سیاقات محترفة خالل السنوات الخمس األخیرة

 
 :یسري ما یلي

 
لدیھ تعلیم فني أو أنجز أعماالً فنیة . یجب أن یكون المتقدّم مسجالً في قید النفوس وناشطاً فنیاً في یوتیبوري

لموثّق ھو أن تكون والمقصود بالعمل الفني ا. موثّقة واحترافیة ذات جودة عالیة لمدة ثالث سنوات على األقل
 . ستخضع للنقد األدبي أو تم التعاقد معك أو جرى تمثیلك في سیاقات فنیة مختلفة/خضعت

 
 

 ح الثقافیة نَ المِ 
 

 .كرونة مرة واحدة بالسنة 30.000یتم توزیع الِمنَح الثقافیة في مدینة یوتیبوري بقیمة 
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 . ساھمت في الحیاة الثقافیة في یوتیبوريتقدَّم بطلب الحصول على المنحة الثقافیة إذا كنت قد 
 

لدیھ تعلیم فني أو أنجز أعماالً فنیة .  یجب أن یكون المتقدّم مسجالً في قید النفوس وناشطاً فنیاً في یوتیبوري
یجب أن تكون قد خضعت للنقد األدبي أو تم . موثّقة واحترافیة ذات جودة عالیة لمدة ثالث سنوات على األقل

 . و جرى تمثیلك في سیاقات فنیة مختلفةالتعاقد معك أ
 

 معونة التسویة الثقافیة لألطفال واألحداث
 

 یمكن طب معونة التسویة بشكل مستمر ویتم الموافقة علیھا إما لإلنتاج أو لعمل في مكن ثابت (100 كرونة
 لكل طفل زائر عندما یكون قد تم بیع التذكرة بمبلغ ال یقل عن 40 كرونة) أو بما یعادل 50 % من سعر

 .اإلنتاج الذي تم بیعھ
 

 أطلب الدعم لألعمال الفنیة واإلنتاج واالستعراضات في مدینة یوتیبوري (أي ضمن البلدیة) الموجھة
 .سنة 19 – لألطفال واألحداث الذین تتراوح أعمارھم ما بین 0

 
 :یسري ما یلي

  
 .یمكن طلب الدعم عن طرق القیام بوصف المنتوج النھائي الجاھز أو العمل في الطلب

 
 ال یمكن الحصول على معونة التسویة إال من قبل المنظمات. نقصد بمصطلح المنظمة اتحاد خیري أو

 .مادي، مؤسسة، شركة فردیة لشخص أو شركة
 


