Semt Bürosu Neu-Tannenbusch
Semt projeleri için

Mahalle fonu
Başvurular için bilgiler

Bilgiler

Semt sakinleri için sunulan pilot proje „mahalle fonu“ semt yönetim çerçevesi
içersinde hazırlanmış bir programdır. Proje, mahalle yönetimi altındaki tüm semt
sakinleri, insiyatifler, kurumlar derneklerle vs... birlikte

gercekleştirmek için

hazırdır. Bu talimat size projenin yürütülmesi ile ilgili kurallar hakkında genel
bilgi verir. Mahalle fonu temel olarak, Bonn Belediyesi yönetmeliğine bağlıdır.
Mahalle fonu, semt sakinlerine küçük projeler yapabilmeleri için bürokratik olmayan
küçük ödenekler sunuyor. Bu ödenekte personel ve işletim maliyetleri ya da halihazırda
yürütülen projeler kesinlikle dikkate alınmaz ve ayrıca, projenin kâr amacı gütmediği
statüsü açıkca ön planda olması gerekir.
Başvuru yapmak isteyenler, gerçek ve tüzel kişiler ya da topluluklar olabilir. Yani
bireyler, gruplar, girişimciler, kulüp ve dernekler. Fonun özellikle aşağıdaki şu alanlar

Genel bilgi

çerçevesinde kullanılması gerekmektedir:


Entegrasyon



Sosyal



Kültür



Eğitim



İstihdam ve yeterlilik



Spor



Mahalleyi güzelleştirme

Uygulanacak proje çalışmalarının bu alanlardan en azından birini kapsaması
gerekmektedir. Çocuk ve gençler, kadınlar, engelliler ve yabancı kökenliler gibi belirli
gruplara

yönelik olan projeler özellikle öncelik görmektedir. Her proje için en fazla

3.000 € ödenek alabilmek mümkündür. Başvurular sadece yazılı ve imzalı olarak semt
bürosuna verilebilir.
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Başvuru formu

Hem güncel bilgileri hem de başvuru formlarını semt bürosundan.ya da online olarak
www.neu-tannenbusch.de mail adresinden temin edebilirsiniz. 500 €‘ya kadar olan
masraflarda karşılastırma yapılması tavsiye edilir, 500 €‘dan itibaren olan masraflarda
en az üç adet teklifin karşılastırılmak üzere yazılı olarak sunulması gerekmektedir.
Sorularınız ya da başvuru konusunda yardıma ihtiyacınız varsa semt büromuza (Salı ve
Perşembe günleri saat 10.00 ve 18.00 arası) başvurmanız rica olunur.
Semt Bürosu
Chemnitzer Weg 3
Tel. (0228) 280 35563
qm@neu-tannenbusch.de
Yapılan başvurular semt sakinlerinden oluşan 15 kişilik jüri heyeti tarafından
değerlendirilir. Bu heyet senede birçok kez biraraya gelir, mahalle fonu ödeneğinin

işleme

harcanması konusunda en az bir çogunluk secimle kararlar verir. Toplantı zamanları
önceden tespit edilir, başvuruların jüri toplantısından en az 14 gün önce semt bürosuna
teslim edilmesi gerekir. Başvurular teslim ediliş tarihine göre sırayla değerlendirilir,
projelerin ödenek yönetmeliği kapsamında mahalle fonu ile desteklenebilirliği öncelikle
Bonn Belediyesi tarafından araştırılır. Bu arada başvuru sahiplerinin jüri heyetine
projelerini sunma fırsatı da olacaktir. Proje calışması ancak onay alındıktan sonra
başlatılabilinir.
Kabul edilmiş olan ödenek, projenin sonunda kısa bir rapor ve masrafları gösteren

Kanıt

orjinal makbuzların ibraz edilmesine istinaden Bonn Belediyesi tarafından tahsis edilir.
Proje calışmasına ait belgelerin, faturalar ve – mümkünse resimlerle birlikte - kısa bir
rapor olarak semt bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Proje muhasebesinin,
bitiminden en geç altı ay sonrasında teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde
ödenek iptal edilir. Mahalle fonu yönetmeliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler semt bürosunda ya
da http://www.neu-tannenbusch.de/materialien/#c36 adresinde bulunabilinir.

