
       متكررةأسئلة 
 ديترويت لفنونالخاص بانايت تحدي بشأن  متكررةأسئلة 

 John S. and James L. Knightنايت جيمس ل. جون س. وتقوم بها مؤسسة هو مبادرة  الخاص بالفنوننايت تحدي 

Foundation .  في مجال إشراك المجتمعات المحلية في ديترويت وإثراء تلك  ونحن نبحث عن أكثر األفكار الثقافية ابتكارا

 المجتمعات.

 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟

 .2016أيار/مايو  2إلى مساء   11:59، الساعة أبريل/نيسان 4 منالتقديم   ستمتد فترة

 الفائزين؟ أسماء علنمتى ست  

 .2016في خريف 

 ؟المسابقة قواعدما هي 

 :، على النحو التاليتوجد ثالث قواعد

 ( يجب أن يكون المشروع عن الفن؛1

 ؛يهاعل فائدةعود بالفي ديترويت أو أن ي تم تنفيذه( يجب أن ي2

 .Knight Foundationمؤسسة نايت التي تقدمها منحة الآخر يناظر  أن تجد تمويال  عليك ( يجب 3

 التي ال تهدف للربح؟التعليمية أو المؤسسات هل تقديم الطلبات مقصور على المنظمات 

 .ركةيمكن ألي شخص أن يتقدم للمشا –األفراد. وبعبارة أخرى كذلك ح، والشركات، وبالتحدي مفتوح أمام الهيئات غير الهادفة للر

 من مواطني الواليات المتحدة؟المتقدم كون يهل يلزم للتقديم أن 

 .كافة الجنسياتال. هذه المسابقة مفتوحة أمام جميع المشاركين من 

 عاما؟ 18هل يتعين أال يقل عمر المتقدم عن 

افق على التي تو اته القانوني. ويمكن إعطاء منح أيضا للمنظمأمر يلال، ولكن في حالة فوز قاصر، ستمنح الجائزة لوالديه أو لو

 عاما بدون رسوم. 18 الذين تقل أعمارهم عنالعمل مع األفراد 

 ديترويت؟هل يتعين أن يكون مقري أنا أو منظمتي في 

خارج ديترويت ولكنه يعود بالنفع على الفنون في  تم  إذا كان مقر البرنامج أو المشروع في ديترويت، أو إذا للتقدم أنت مؤهل 

 ديترويت.

 إبالغنا بالبت في الطلبات التي نتقدم بها؟ جرييمتى س

 رفضبقرار لموافاتكم إما بدعوتكم لتقديم اقتراح كامل أو  2016 صيفسيجري االتصال بكم عن طريق البريد اإللكتروني في 

 طلبكم.



 في حال عدم قبول اقتراحي، هل سأعرف سبب ذلك؟

عليه، ال يمكننا أن و الطلبات التي تصلنا، ال يمكننا تقديم تعليقات فردية من القائمين باستعراض الطلبات.الكبير من عدد لل نظرا  

 نبلغكم باألسباب الدقيقة لرفض مشروعكم.

 من الذي أتصل به إذا كانت لدّي أسئلة؟

ه األسئلة إلى العنوان   arts@knightfoundation.orgتوج 

 كامل"؟"اقتراح تقديم اك وطلب االشترتقديم ما الفرق بين 

للمعلومات يسمح لنا بفهم فكرتك. وإذا وقع اختيارنا عليها  كلمة يعطينا مجرد ملخص كاف 150الطلب المبدئي المؤلف من 

 .كتابة اقتراح أكثر تفصيال  ندعوك إلى سوف فكإحدى األفكار المشاركة في المرحلة النهائية للمسابقة، 

 ي تقديمه؟جوز لي كم طلبا  

 ر.. وينبغي، بطبيعة الحال، أن يتعلق كل طلب بمشروع مختلف عن اآلخعلى ذلك ودقيال توجد أي 

 ؟فنا   ي عتبــــرما الذي 

صدد بلمهارات والمخيلة الخالقة. فلسنا لنا التعريف التالي: االستخدام الواعي روق لهذا سؤال جيد. هناك تعاريف كثيرة، ولكن ي

ن الفن نوعية جيدة ورفيعة م ما نبحث عن مشاريع  تحاول أن تخلقعن مشاريع اجتماعية تستخدم الفن لتحقيق أهدافها. وإن البحث

 في مجتمعنا المحلي.

 ؟متميّزا طلبي أجعلكيف يمكنني أن 

 فيما إذا كان يتوافر لدى المتقدم الدراية الفنية الالزمة إلنجاز المشروع.كذلك ننظر و. به نحن نرحبشيء مستحب و التجديد

 فعليك أن تحزم أمرك وتتقدم الطلب؛ ولعل هذا أن يكونومع ذلك، إذا كنت أنت أو مجموعتك بحاجة إلى دفعة من أجل االنطالق، 

 هي، في نهاية المطاف، أن تكون لديك بالفعل فكرة فنية عظيمة. ‘‘ميزة’’. ذلك أن أفضل المطلوبة فعةالد  الوقت المناسب اللتماس 

 كيف أعرف ما إذا كان اقتراحي يالئم فكرتكم عن الفن أو االبتكار؟

 دقيقة. 20فكرتك ال يستغرق أكثر من  تقديمضعه موضع االختبار. إن 

 ؟‘‘منحة التحدي’’ما هي 

ن وأعضاء المجتمع اآلخر وذلك باشتراط أن يقدمآلخرين إلى التقدم للمشاركة، وجه من خاللها الدعوة لتهي منحة منحة التحدي 

 .Knight Foundationمؤسسة نايت المقدم من الخاص )المؤسسات الخاصة، وفرادى المانحين، الخ( مبالغ مناظرة للتمويل 

 نايتاجتذاب اآلخرين لتمويل مشروع من المشاريع. ولهذا السبب يطلق عليها تحدي  القصد منهاوبعبارة أخرى، هي منحة 

Knight  بل ونشترط قيامهم بها. –. فنحن نتقدم للمشاركة، ولكننا ندعو اآلخرين إلى المشاركة الخاص بالفنون 

 حة المؤسسة؟لمن ‘‘إيجاد تمويل آخر مناظر’’ماذا تقصدون بعبارة 

على أن يضيفوا  نماليين دوالر لحفز اآلخري 9وقدره  الذي نسهم به مبلغاللكي نحدث أكبر تأثير في مجتمعنا، سوف نخصص 

دوالر، فإذن ال بد لك من  10 000ما مجموعه  يتكلفسك مشروعكان إذا ف. وهذا المفهوم بسيط: الخاص بالفنوندعمهم المالي 

mailto:arts@knightfoundation.org?subject=kac_detroit_web_query


دوالر. )هذا مجرد مثال  5 000، ألن أقصى مساهمة للمؤسسة ستكون ىخرأ جهةدوالر على األقل من  5 000إيجاد مبلغ 

 ال يوجد حد أقصى سابق التحديد للمساهمة المقدمة من المؤسسة.(فموال المناظرة. لتوضيح كيفية عمل األ

 هل يمكن أن تكون األموال المناظرة من مالي الخاص أو من األموال الموجودة داخل منظمتي؟

. ومعنى ذلك أن من الالزم أن تجعل آخرين يقدمون مبالغ مناظرة لما ندفعه. لفنونل تخصصعن أموال جديدة  ال. فنحن نبحث

 يدة لمنظمتك أو مشروعك.ات النقدية التي توفرها مصادر جدسوى المساهمفي المبلغ المناظر وبصفة عامة، لن تحسب 

 عند أي مرحلة يجب تقديم المبلغ المناظر؟

ات، لمشروع متعدد السنوتمويلنا بتمويل مناظر. وإذا كان ا يضاهتكي تسلمك المنحة ل من وقت ةواحد سنةسوف يتاح لك قرابة 

 .منها سنةكل خاص بلالمعادلة مبلغ المنحة  سنة يلك حوال فسوف يتاح

 دوالر؟كل في مقابل  دوالرا  دائما  هل تكون المناظرة 

بوجه عام، نعم. وفي بعض ظروف نادرة )وبصفة عامة بالنسبة للمجموعات الصغيرة جدا( سوف ننظر في التمويل المناظر 

مقابل كل دوالر نقدمه إذا كانت منظمتك تتمتع بالفعل بدعم بمستوى أعلى. وعلى غرار ذلك، قد نتطلب مساهمة خارجية أكبر 

 مالي وطيد.

 األفراد؟ والربح، وليس مجرد المؤسسات غير الهادفة للربح أهل ستمولون أيضا شركة تبحث عن 

 عن طريق الفنون.والنهوض به المجتمع خليقة بتحويل نعم سنمولها، إذا وجدنا شركة لديها فكرة 

 من الّذي يستعرض اقتراحي؟

 Knightمؤسسة نايت في يد مجلس أمناء  األخير. والقرار في الفنون مستقلين، بمساعدة من خبراء نايتهيئة موظفي 

Foundation. 

 

 


