HALKA AÇIK
ALANLARI
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ!

Bir otopark düşünün mahalle bahçesi gibi duran,
bir sokak düşünün spor salonu gibi kullanışlı... olamaz mı?
Açık kamusal meydanları hareketlendirmeye yönelik yaratıcı aksiyon fikirleriniz mi var?
Hep beraber bu fikirleri gerçekleştirebilir ve şehirdeki pek çok açık kamusal meydanı
dönüştürebiliriz!
Kamusal alanlar herkese ait mekânlardır
ve bizleri keşfetmeye, bu mekânlardan
yararlanmaya ve şekil vermeye davet
eder. Bizler, “Grätzloasen”(*) aksiyonu ile
hemen kapımızın önündeki ya da yakındaki
meydanın nasıl yeniden ve verimli bir şekilde
kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Çeşitli
kültür, doğa, dinlence ve eğlence aksiyonları
ile sokaklara daha çok canlılık getiriyor ve mahalle sakinlerini buluşturuyoruz!

Viyana şehri giderek büyüyor ve kamuya ait
alanların farklı şekillerde kullanımı da her
geçen gün daha çok önem kazanıyor. Burada
hedef, farklı sosyal grupların eşit derecede
ikamet ettiği semtlerden oluşan ve bireylerin
aktif katılımıyla yaşanabilir bir şehir yaratmak olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda STEP
2025 ve Smart City gibi nice kentsel dönüşüm
programı izlenmekteyken, Lokale Agenda21
de “Grätzloase” aksiyon programı ile katkısını
sunmaktadır.

* Grätzl: Pek çeşitli biçimlerde kullanılmaya açık mahalle meydanı anlamına gelen Viyana’ya özgü terim. “Grätzloase” ise bu mekânları daha
canlı hale getirmek amacıyla Verein Lokal Agenda21 tarafından düzenlenen aksiyon programı için seçilen isim.

0660 / 712 88 56
INFO@GRAETZLOASE.AT
WWW.GRÄTZLOASE.AT
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AMAÇ NEDİR?
Bizler, bu güne kadar müşterek etkinlikler için aktif bir şekilde kullanılmayan
kamusal mekânları canlandırarak, şehirde rengarenk “Grätzloase” mekanların
oluşturulmasını istiyoruz. Aksiyonlar, mahalle sakinlerini sınırlı bir zaman dilimi
içerisinde bu meydanlardan farklı biçimlerde yararlanmaya davet etmelidir.

Mahallenizi hareketlendirecek, meydanda
veya sokata ne gibi etkinliklerin mümkün
olabileceğini gösterecek aksiyonlara dair
fikirleriniz mi var? ?

Aksiyonlara dair fikirleriniz . . .
. . . herkesin meydanı beraberce
kullanabileceği şekilde yeni olanaklara
kapı açıyorsa,
. . . diğer semtlerde yaşamakta olan kişileri de
katılmaya teşvik ediyorsa,
. . . mahallede birlikte yaşama yönelik
katkı sağlıyorsa,
. . . orjinal ve yaratıcı ise,
. . . kâr amacı gütmüyorsa,
. . . öngörülen zaman dilimi içerisinde
gerçekleştirilebilir ise,
sizler de katılın ve aksiyon projelerinizi
bizlere iletin!

KİMLER KATIL ABİLİR?
Bu aksiyona, açık kamusal meydanları yaratıcı fikirleriyle kollektif
şekilde dönüştürmek isteyen herkes katılabilir. Harika bir fikriniz
mi var? Bir grupta ya da bir dernekte aktif misiniz? Dernekleri,
grupları, okulları ve yerel işletmeleri de katılmaya çağırıyoruz!
S I ZLER D E K AT I L I N , AK SIYO N P RO J EL ERIN IZI IL E TIN !

BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Devamında BAŞVURU FORMU ile başvurabilirsin.
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SÜREÇ
1

2

Juri, başvuru kriterlerini göz önünde
bulundurarak sunulan aksiyonları
ayıklayacaktır. Son başvuru tarihinden en
geç dört hafta sonra başvuruda bulunan
lara jurinin kararı iletilecektir.
Aksiyonunuzun seçilmesi halinde bir
sonraki adımları ayarlamak üzere sizinle
iletişime geçilecektir.

3

Aksiyonunuz internet sitemizde, resimler
de dahil olmak üzere, tanıtılacaktır. Tarihler
ve bilgiler sürekli güncellenecektir.

4

Seçilen aksiyonun bir sonraki yılın sonuna
kadar gerçekleştirilmesi, tutanakların
tutulması ve tüm giderlerin hesabının
yapılması gerekmektedir.

Aksiyonlar yıl boyunca herhangi bir tarihte sunulabilir. Yıl içinde son
başvurular için üç tarih verilmektedir ve bu tarihlerden kısa süre sonra
vuku bulan seleksiyondan sonra sonuçlar belli olmaya başlar.
Diğer ilgili bilgileri katılım şartları başlığı altında okuyabilirsiniz.

BİRLİKTE
Aksiyon projeniz juriyi ikna ettiği takdirde,
aksiyonunuzu hep beraber gerçekleştireceğiz!
Sizlere:

Katılımcıların sorumlu olduğu noktalar:

 uzman danışmanlık konusunda,
 organizasyon prosedürlerinde

 Aksiyonu planlamak ve organize etmek,
 Aksiyonunuza başka katılımcılar bulmak,
 Aksiyon için gerekli olan malzemeleri ve
araçları tedarik etmek,
 Tanıtım malzemelerini üretmek ve
dağıtmak,
 Aksiyonu uygulamaya geçirmek,
 Döküman ve resimli rapor hazırlamak.

(örneğin izin belgeleri edinmede, sigorta işlemlerinde vs.)

 kullanılacak malzemelerin, ödenecek
aidatların, davetyelerin vs. finansmanında,
 aksiyonunuzun müracaat ve tanıtım
işlemlerinde desteğimizi sunuyoruz
Bunun için brüt 4000 €‘ya kadar maddi kaynak bulunmaktadır.

Katılım Şartları
1. Aksiyonların kapsamı

5. Zaman dilimi

Program çerçevesinde, tamamen ya da yarı açık kamusal alanlarda

Aksiyon en geç bir sonraki yılın sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve

gerçekleştirilmek üzere ve kamu yararına yönelik olmak koşuluyla

tamamlanmış olmalıdır.

katılımcıların kollektif olarak icra edecekleri aksiyon projeleri desteklenecektir. Protesto aksiyonları, demonstrasyonlar, politik partilerin etkinlikleri, ticarî kâr güdümlü aksiyonlar desteklenmeyecektir.

6. Hizmetler
Aksiyon programı çerçevesinde Verein LA21 tarafından sağlanacak
hizmetlerin tümü aksiyon başına en fazla brüt 4.000,- € tutarındadır.

2. Katılımcılar

Aksiyonun gerçekleştirilmesinden önce, Verein LA21 tarafından

Kâr amacı gütmemek şartıyla, bireysel kişiler, tüzel kişiler, okullar,

karşılanacak olan brüt ve net masraflar konusu direkt olarak aksiyo-

kamusal dernekler ve kuruluşlar ya da yerel işletmeler katılımcı olarak

nun sahibi ile görüşülecektir. Finansal hizmetlerin tümü Verein LA21

başvurabilirler.

tarfından ele alınıp incelenecektir.

3. Jurinin kararları

7. Taşınır/Taşınmaz malların durumu

Jurinin kararları nettir ve bu kararlara mahkeme yoluyla itiraz edilmesi

Aksiyon için Verein LA21 aracılığıyla tedarik edilen tüm mallar Verein

mümkün değildir.

LA21’in mülkiyeti altındadır.

4. Yayın ve beyan
Katılımcılar aksiyon projelerini sundukları andan itibaren, seçildikleri
takdirde proje içeriği de dahil olmak üzere tüm belgelerin internette,
gazetelerde vb. yayımlanması konusunda uzlaştıklarını beyan ederler.
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