
Mütevelli Heyeti
Başkan Başbakan Hannelore Kraft

Başkan  Bakan Franz-Josef Lersch-Mense
Yardımcıları  (Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Federal İdare,
 Avrupa ve Medya Bakanı/MBEM)
 Bakan Johannes Remmel
 (Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İklim
 Koruma, Çevre, Tarım, Doğa ve Tüketiciyi  
 Koruma Bakanı/MKULNV)
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Toplu ulaşım ile merkez tren istasyonundan geliş
63/16/66 numaralı metro hatları ile
“Museum Koenig” durağı
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KURULLAR

 BİLGİLENDİRME. 
  DANIŞMANLIK. 
   FİNANSMAN.



Çevre ve Gelişim Vakfı Kuzey Ren-Vestfalya kendini doğal 
kaynakların korunması, yoksulluk ile mücadele, tüm 
dünyada eşitlik, “tek dünya” görüşü, insanlık onuru ve 
sürdürülebilir gelişmeye adamıştır. Vakıf, proje danışmanlığı 
ve finansmanı yoluyla kar amacı gütmeyen çevre ve gelişim 
kuruluşlarını destekler.

Sağlanan finansman sürdürülebilir gelişime yöneliktir 
(Çevre eğitimi, gelişim eğitimi, küresel ve kültürlerarası 
öğrenim, ekonomik ve politik eğitim). Tercihen, çevre 
ve gelişim hususlarının birbirleri ile bağlantılı olduğu, 
insanların gönüllü olarak katıldıkları ve sağlanan finans-
manın ardından etkisini devam ettiren gelişmelerin 
oluştuğu projeler desteklenir. 

Vakıf, hedeflerini aynı zamanda kendi operasyonel faaliy et-  
leri aracılığıyla da gerçekleştirir. Vakıf, Kuzey Ren-Vestfalya 
eyaletinin çevre ve gelişim önceliklerini de desteklemekte-
dir.

Vakfın finans kaynağı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin piyan-
go gelirleri fazlası ve vergi gelirleridir. Vakıf, kurulduğu 2001 
yılından bu yana, ilk on sene içerisinde 1150‘ü aşkın projeye 
toplamda yaklaşık 55 milyon Euro ile destek sağlamıştır.

FİNANSMAN ŞARTLARI

Kimler başvuruda bulunabilir?
Sadece kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuruda 
bulu nabilir, münferit bireylerin ya da ticari işletmelerin 
başvuruları kabul edilmez.
Hangi konularda finansman sağlanabilir?
İlişikteki alanlarda yürütülecek projelere finansman 
sağlanır. Proje etkinlikleri Kuzey Ren-Vestfalya halkına 
yönelik olmalıdır. Uzun vadeli çalışmalar ya da kuruluşların 
genel yönetimine finansman sağlanmaz.
Ne kadar süre ile finansman sağlanabilir?
Projeler kural olarak azami iki sene, istisnai durumlarda 
en fazla üç sene sürebilir.
Hangi masraflar kabul edilir?
Personel giderleri, yatırımlar, malzeme giderleri ve 
proje yönetimi giderleri kabul edilir.
Hangi katkıların yapılması gerekmektedir?
Genel olarak proje giderlerinin %20‘sinin proje üstlenicisi 
tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu katılımlar 
organizasyonun kendi finansman kaynakları, malzeme 
kaynakları ve gönüllü çalışma şeklinde sağlanabilir.
Eş zamanlı finansman kabul edilir mi?
Başka finans kuruluşlarının, sponsorların ya da işbirliği 
ortaklarının finansmana katılımı kabul edilir. Bununla 
birlikte, başka eyalet vakıfları ya da resmi mercileri 
tarafından finanse edilen projeler finansman kapsamına 
dahil edilmezler.
Yasal hak talebi bulunmaz
Finansman için yasal hak talebinde bulunulamaz.

BAŞVURU

1. Proje taslağı
Gerçek başvuru öncesinde, vakfa kısa bir proje taslağı 
sunmak yararlı olabilir. Böylece vakıf, projenin finansman 
esaslarını karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilir.
2. Ana veriler ve belgeler
Finansman başvurusunda kuruluş ve sorumlu kişiler 
hakkında bir takım temel bilgilerin ve kuruluş hakkında 
bir kaç belgenin sunulması gerekmektedir.
3. Finansman başvurusu
Finansman başvurusunda projenin hedeflerinin, hedef 
kitlelerin, özel proje faaliyetlerinin ve beklenen sonuçların 
yeterli derecede açık bir şekilde tanımlanması gerekmek-
tedir. Gerekirse talep üzerine, öngörülerin, yani olası dolaylı 
etkilerin ya da bağlantılı süreçlerin de sunulması gerekir.
Finansman başvurusu, projenin tüm maliyetlerini ve 
finansman kaynaklarını eksiksiz olarak sunan bir mali plan 
içerecektir.
4. Finansman kullanım belgesi
Projenin sonunda bir finansman kullanım belgesi, uzun 
süreli projelerde de ara kullanım belgeleri düzenlenmelidir.

Daha fazla bilgiye ve başvuru formuna
www.sue-nrw.de adresinden ulaşabilirsiniz
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