
Управління Сенату з питань культури та 

Європи 
 

Реферат I A – Підтримка мисткинь, митців, проєктів і вільних груп 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 

про робочі стипендії з літератури ненімецькою мовою у 2023 році 

 

Управління Сенату з питань культури та Європи у 2023 році надає – за 

наявності бюджетних коштів – робочі стипендії для берлінських автор:ок, 

котрі пишуть не німецькою мовою.  

 

 Коло адресат:ок / Цільова група  
Підтримка надається письменни:цям, чиїм основним місцем проживання та 

діяльності є Берлін. Відповідну довідку слід додати до електронної заявки.  

 

Автор:ки, які пишуть також німецькою, можуть до 14.06.2022 паралельно 

податися на робочу стипендію з літератури німецькою мовою, щойно буде 

оголошено прийом заявок (орієнтовно у квітні 2022).  

 

Можна подаватися на обидві програми, однак скористатися дозволено лише 

однією зі стипендій.   

 

 

  Призначення підтримки 
Робочі стипендії призначені для мистецького навчання та підвищення 

кваліфікації автор:ок белетристики, дитячих та юнацьких творів, а також 

лірики. У програму не включені драматургія, науково-популярна література 

та переклади. До того ж робочі стипендії мають на меті дозволити 

автор:кам, основним місцем проживання яких є Берлін, на час стипендії 

сконцентруватися на літературній діяльності без тиску економічно-

матеріальних чинників. Стипендія має уможливити 

 

a) втілення планів,  

b) продовження вже розпочатої роботи, 

c) завершення текстів.  

 

Слід подати зразок тексту обсягом прибл. 20 умовних сторінок (Увага! За 

визначенням VG Wort, 1 умовна сторінка дорівнює 1500 друкованим 

знакам; також рекомендуємо для зручності читання: кегль шрифту 12, 

міжрядковий інтервал бл. 1,5).  

 

Критерієм для отримання стипендії є виключно якість літературної роботи. 
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 Підстави та умови 

Підтримка надається письменни:цям, які вже мають друковані публікації 

або чиї літературні спроби вказують на здібності до літератури.  

 

Одн:а заявни:ця може подати лише одну заявку. 

 

Стипендіат:ки зобов’язані на час подання заявки та впродовж тривалості 

стипендії розглядати Берлін як основне місце проживання та діяльності. Про 

зміну місця проживання вони зобов’язані одразу ж повідомити Управління 

Сенату з питань культури та Європи. 

 

 

 Критерії виключення 
На момент подання заявки заявни:ці не можуть бути студент:ками одного з 

літературно-навчальних курсів у вищих навчальних закладах (напр., 

Ляйпцига, Гільдесгайма, Біля, Відня та ін.).  

Автор:ки, котрі є професор:ками у вищих навчальних закладах, не можуть 

подавати заявки.  

 

Робочу стипендію з літератури ненімецькою мовою для берлінських 

автор:ок не можна того ж року поєднувати зі стипендією Німецького 

літературного фонду. 

 

Співробін:иці Управління Сенату з питань культури та Європи та член:ки 

їхніх сімей, а також член:ки журі та член:ки їхніх сімей до подачі заявок не 

допускаються.  

 

 

 Обсяг фінансування 
Кількість стипендій поки не може бути названа, адже Берлінський Сенат ще 

не прийняв бюджет на 2022/2023 рр. Можливо, кількість доступних 

стипендій для літератури ненімецькою мовою може зрости порівняно з 

минулим роком. Поки плануються 8 робочих стипендій обсягом по  

24000 € строком на 12 місяців та 4 робочі стипендії обсягом по 12000 € 

строком на 6 місяців. Вони виплачуватимуться по 2000 € щомісячно.  

 

В онлайн-формулярі заявки вказано 24000 € як загальний розмір 

фінансування, на яке претендує заявни:ця. Рішення про фактичний обсяг 

стипендії прийматиме журі на підставі усіх поданих матеріалів заявни:ць.   

 

Увага: Усі стипендії землі Берлін (робочі, дослідницькі, стипендії з 

культурного обміну) комбінуються між собою в рамках сумарного 

фінансування обсягом до 24000 € на рік. 
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За усіх застережень, 2023 року ми плануємо публічну презентацію з усіма 

стипендіат:ками програми. Літературний колоквіум Берліна, який, імовірно, 

організовуватиме презентацію, зв'яжеться з Вами, якщо Ви отримаєте 

стипендію.  

 

 

 Рішення про фінансування 
Рішення щодо заявок приймає незалежне журі. Його склад буде визначено 

після отримання усіх заявок, аби врахувати усі мови поданих текстів. Імена 

член:ок журі буде оголошено відповідного часу в цьому ж місці.  

Імена оцінювач:ок та інших осіб, які допомагатимуть журі в його роботі, 

розголошено не буде.  

 

Просимо утриматися від особистих контактів із членк:ами журі напередодні 

прийняття рішень.  

 

 

 Після прийняття рішень журі 
Рішення можна очікувати в січні 2023. До цього усіх заявни:ць буде 

поінформовано про результати письмово на E-Mail. 

Після сповіщення стипендіат:ок їхні імена буде опубліковано. 

 

 

 Подача заявок: 

Заявки, як і всі додатки до них, слід надсилати онлайн. 

 

Електронну форму подачі заявок та можливість завантажити необхідні 

додатки Ви знайдете в інтернеті за лінком: 

 

https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/egokuefservice/main 
 

Вибір програми: 

Сфера підтримки:   Література 

Програма підтримки:  Ненімецька література 

 

Будь ласка, для отримання доступу до електронної форми подачі заявок не 

користуйтеся старими, раніше збереженими лінками або лінками від третіх 

осіб. Заходьте в форму виключно з сайту Управління Сенату з питань 

культури та Європи! 

 

Будь ласка, в електронній формі заявки обов’язково вказуйте лінк на Ваш 

сайт (якщо маєте). 

https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/egokuefservice/main
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Фото, відео та інші документи, які неможливо завантажити через форму заявки 

(напр. формати mp4) Ви можете надати журі через інтернет (також захищені 

паролем). 

Додаткові документи в паперовій формі не приймаються. 

 

Завершивши подачу заявки через електронну форму, Ви отримаєте примірник 

своєї заявки в форматі PDF («Перегляд заявки»). 

 

 

 Додатки: 

 

Німецькою мовою слід подавати: 

1) Електронну форму заявки слід заповнювати німецькою мовою.   

2) Додаток «Заплановане» („Exposé“) також слід подавати німецькою 

мовою або в перекладі на німецьку мову.  
У виняткових випадках цей додаток можна подати англійською мовою. 

Будь ласка, вказуйте в цьому документі мову текстового уривка, 

який ви надаєте.  

3) За бажанням можна додавати короткий німецький переклад 

текстового уривка свого ще не завершеного літературного твору (в 

додатку d, «Інші зразки робіт»). Загальний обсяг додатку d (20 сторінок) 

не можна перевищувати. 

 

Усі інші документи можна подавати мовою текстового уривка або 

англійською. 

 

 

 Заявка має містити такі додатки: 

 

a) Мистецька біографія (максимум 4 MB, docx або pdf) включно з 

Вашими публікаціями за останні три роки, де вказано назву, місце 

та спосіб публікації (друковані носії, радіо, фільм, телебачення, запис 

тощо). 

Назва файлу для онлайн-заявки: CV_ім'я заявни:ці  

 

b) Заплановане (максимум 2 MB, docx або pdf) – щонайбільше дві 

сторінки, напр., змістові, тематичні та естетичні опорні пункти, плани 

щодо подальшої роботи з наданим текстовим уривком тощо.  

«Заплановане» може бути ідентичним пункту «Стислий опис» у 

формулярі заявки. Будь ласка, вкажіть у «Запланованому» мову 

текстового уривка.  

Будь ласка, німецькою мовою або в перекладі німецькою. У 

виняткових випадках «Заплановане» можна подати також англійською 

мовою. 
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Назва файлу для подачі заявки онлайн: Expose_ім’я заявни:ці  

 

c) Текстовий уривок (максимум 6 MB, docx або pdf) зі ще не завершеного 

літературного проєкту (бл. 20 умовних сторінок) мовою оригіналу, 
який ви подаєте на стипендійне фінансування. 

Увага! За визначенням VG Wort, 1 умовна сторінка дорівнює  1500 

друкованим знакам; також рекомендуємо для зручності читання: кегль 

шрифту 12, міжрядковий інтервал бл. 1,5 

Назва файлу для подачі заявки онлайн: АР_ім’я заявни:ці  

 

d) За бажанням, не більше двох інших зразків Ваших текстів мовою 

оригіналу та/або переклад частин текстового уривка, поданого в 

пункті c).  

Максимум до 20 умовних сторінок (Увага! За визначенням VG Wort, 1 

умовна сторінка дорівнює 1500 друкованим знакам; також рекомендуємо 

для зручності читання: кегль шрифту 12, міжрядковий інтервал бл. 1,5). 

(max. 6 MB, docx-, pdf-Datei) 

Назва файлу для подачі заявки онлайн: WA_ім’я заявни:ці 

 

e) Копія посвідчення особи (обидва боки) або копія посвідчення про 

реєстрацію в Реєстраційному офісі (Einwohnermeldeamt) (максимум 

1 MB, docx або pdf) 

Копії закордонного паспорта НЕДОСТАТНЬО, адже в ньому нема 

інформації про реєстрацію. Якщо Ви маєте лише закордонний паспорт, 

до нього обов’язково слід додати посвідчення про реєстрацію. 

 

Для громадян:ок із ЄС та країн з-поза ЄС:  

f) Копія  посвідчення особи або закордонного паспорта ТА копія 

посвідчення про реєстрацію в Реєстраційному офісі 

(Einwohnermeldeamt) (максимум 1 MB, docx або pdf) 

Назва файлу для подачі заявки онлайн: MB_ім’я заявни:ці  

 

f)  Копія статусу перебування або Посвідки про право перебування 

громадян:ок із країн з-поза ЄС (максимум 2 MB, docx або pdf) 

Назва файлу для подачі заявки онлайн: PASS_ім’я заявни:ці 

 

 Строки подачі заявок 

 

Термін подачі заявок збігає 10.05.2022 о 18:00. 
 

Будь ласка, зауважте: онлайн-заявки слід подати до 18:00.  

Після 18:00 подача заявки неможлива, незавершені надсилання заявок 

будуть перервані. 
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Ми рекомендуємо обов’язково вчасно починати процес надсилання 

заявки, попередньо підготувавши всі необхідні документи. 

 

Будь ласка, також переконайтеся, що ваш інтернет-зв’язок стабільний, а 

його швидкість та потужність дозволяють надсилати великі файли.  

Подальші рекомендації щодо подачі електронних заявок Ви знайдете у наших 

FAQs: 

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php 

 

Якщо подати заявку онлайн не вдалося, надішліть нам документи на мейл на 

адресу, що вказана нижче, до кінця терміну прийому заявок. 

 

До розгляду буде прийнято лише повні заявки, оформлені відповідно до 

вимог та подані вчасно. У разі браку документів додатковий запит 

надіслано не буде.  Будь ласка, уважно перевіряйте свою заявку перед тим, як 

надіслати її через електронну форму. Досилати документи можна виключно 

до збігання терміну подачі заявок, за умови, що це конче необхідно зробити 

(напр., продовження дозволу на перебування, яке відповідні органи видають 

вже після подачі заявки).  

Усі подані дані захищені таємницею даних і використовуються виключно для 

прийняття рішення та надання фінансування (заява про захист індивідуальних 

даних в електронній формі подачі заявки). 

 

 

Інше  

Оскільки стипендія надається як допомога, її виплата здійснюється на основі 

Постанови Комісії (ЄС) № Nr. 651/2014 від 17 червня 2014 для забезпечення 

поєднуваності певних груп допомоги із внутрішнім ринком, та спираючись на 

Статті 107 і 108 Договору про спосіб роботи Європейського Союзу (Загальна 

постанова про звільнення окремих груп – AGVO), ABl. L № 187/1 від 

26.06.2014.  

Підприємствам, які не подали вимогу про відкликання коштів через раніше 

рішення комісії з виявлення недопустимості надання допомоги та її 

непоєднуваності з правилами внутрішнього ринку, не буде забезпечено 

виплату окремих видів допомоги.  

 

 

Контактні дані / подальша інформація: 

Антьє Ґлаве 

тел.:  (030) 90 228 281 

E-Mail:  antje.glawe@kultur.berlin.de 

Internet: 

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.62

1412.php 

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php

