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சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள

ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் என்பது என்ன?

தாயகத்திலும் ெவளிநாட்டிலும் உங்களது கைலத்துவ முயற்சிகளுக்கு பா*ைவயாள*கைளயும்,
ஆதரவாள*கைளயும், துைணபுrபவ*கைளயும் ெபருக்கும் உங்கள் நடவடிக்ைககளுக்கு இந்த
நிதியுதவித் திட்டம் ஆதரவளிக்கும்.
கைலஞ*கைளயும்
முன்னிைலக்குக்
ஏற்பாட்டாள*கள்,

கைலப்பைடப்புகைளயும்
ெகாண்டு

ெசல்வதில்,

இலக்கியப்பைடப்பு

பா*ைவயாள*கள்

காட்சிக்கூடங்கள்,

மற்றும்

பைடப்பாள*கள்,

ெவளியீட்டாள*கள்

ேபான்ற

சந்ைதகளின்
கைல

இைடநிைல

நிகழ்ச்சி
கைல

அைமப்புகளும் பங்காற்றுகின்றன என்பைத நாங்கள் அறிகிேறாம். சிங்கப்பூ* கைலஞ*களுக்கு
ேநரடியாக

பயனளிக்கும்,

குறிப்பாகப்

புதிய

பா*ைவயாள*கைளயும்

சந்ைதகைளயும்

ெசன்றைடவதற்கான இத்தைகய முயற்சிகளுக்கும் இந்த நிதியுதவி ஆதரவளிக்கிறது.

சந்ைத

விளம்பரத்திற்கு

உறவுமுைறைய
கைலயால்

அப்பால்,

வள*த்துக்ெகாள்வது

வாழ்க்ைகையச்

பா*ைவயாள*களுடனும்
அவசியம்

ெசறிவாக்கமுடியும்

என்றும்,
என்றும்

ஒருமுைற
உங்கைளப்

ஆதரவாள*களுடனும்
அனுபவிக்கப்பட்டால்,
ேபாலேவ

நாங்களும்

நம்புகிேறாம். நNண்ட காலகட்டத்தில், நமது கலாசாரத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கைலையப் ேபாற்றி
மதிக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த உண*ைவ இது தூண்டும் என எதி*பா*க்கிேறாம்.

சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள

ேமம்பாட்டு நிதியுதவித் திட்டம் எைத ஆதrக்கிறது?

உங்கள் திட்டங்களும் திட்டப்பணிகளும் பின்வரும் நடவடிக்ைககளில் எைதேயனும்
ஈடுபடுத்தலாம்:
சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள

ேமம்பாட்டுத் ெதாடக்க முயற்சிகள்:

•

பா*ைவயாள* கருத்துக்கணிப்ைப உள்ளிட்ட சந்ைத ஆய்வு;

•

கைலக் குழு/நிறுவனம், அல்லது குறிப்பிட்ட திட்டப்பணிகள்/ தயாrப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு
வ*த்தகச்சின்னம் உருவாக்கி, அைத பிரபலப்படுத்துதல் மற்றும் சந்ைத விளம்பரம்
ெசய்தல்1;

•

ெபாறுப்பாதரவுக்கு அல்லது பா*ைவயாள* ஈடுபாட்டுக்கு வளங்கைள அல்லது
ெபாருட்கைள உருவாக்கித் தயாrத்தல்;

2

அைனத்துலக நடவடிக்ைககள்:
•

அைனத்துலக சுற்றுப்பயணங்கள்;

•

அைனத்துலகக் கைலத் தளங்களில் பங்ேகற்பு (எ.கா. விழாக்கள், வ*த்தகச் சந்ைதகள்,
ஈராண்டுக்கு ஒருமுைற நைடெபறும் நிகழ்ச்சிகள், ேபாட்டிகள், மாநாடுகள் ேபான்றைவ);

• அைனத்துலக வருைகத் திட்டங்கள் (எ.கா. ஊடகத் துைறயின*, கைலத்துைற பிரபலங்கள்
ேபான்ேறாருக்கு).
இத்திட்டத்தின்கீ ழ் எந்த அளவுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்படும்?
விண்ணப்பதார* மற்றும் திட்டப்பணி வைகையப் ெபாறுத்து, கீ ழ்க்காணும் அட்டவைணயில்
உள்ளபடி எங்கள் நிதியுதவி ேவறுபடும்:
விண்ணப்பதார
வைக

அைனத்து

பயணம் சா ந்த திட்டப்பணிகளுக்கான

திட்டப்பணிகளுக்கும்

நிதியுதவி வரம்பு

நிதியுதவி வரம்பு (பயணம்
தவி த்து)
விமானக் கட்டணம்

சா*புள்ள

மற்றும் சரக்கு

பயணச்
ெசலவுகள்2

தனிமனித*கள்

சாத்தியமான வரவுெசலவு

மற்றும் இலாப

திட்டத்தில் 50% வைர

100% வைர

50% வைர

100% வைர

30% வைர

ேநாக்கற்ற
அைமப்புகள்
பாரம்பrயக்

சாத்தியமான வரவுெசலவு

கைலகள் சா*ந்த

திட்டத்தில் 70% வைர

இலாபேநாக்கமற்ற
அைமப்புகள்
இலாப ேநாக்குள்ள

சாத்தியமான வரவுெசலவு

அைமப்புகள்

திட்டத்தில் 30% வைர

அதிகபட்ச வரம்பு:

ஒவ்ெவாரு நிதியாண்டுக்கும் 3 பயணம்
சா*ந்த நிதியுதவிகள்
ஒவ்ெவாரு விண்ணப்பதாரருக்கும் ஒவ்ெவாரு நிதியாண்டுக்கும் $70,000

இலாப

ேநாக்குள்ள

ேமம்பாட்டு

அைமப்புகள்

நன்ைமகள்

சம*ப்பித்த

இருப்பேதாடு,

திட்டப்பணிகளால்
கைலகைல

கைலஞ*களுக்கு

அணுகுவைதயும்

ேநரடி

அதிகrத்து,

காலப்ேபாக்கில் ெதாழிலில் நிைலத்தன்ைமயும் அைடயப்பட ேவண்டும். அேதாடு, கைலைய
மூலத் ெதாழிலாகக் ெகாண்ட நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவியில் முன்னுrைம அளிப்ேபாம்.
மறுமுைற விண்ணப்பம் ெசய்ேவா* மற்றும் இலாப அதிகrக்கும் ேநாக்குள்ள அைமப்புகள்
ஆகியவற்றுக்கான

நிதியுதவியில்

ஒரு

பகுதி,

ஈட்டப்பட்ட

அல்லது

திரட்டப்பட்ட

வருமானத்திற்கு இைணயான நிதியாக வழங்குவதாக வடிவைமக்கப்படலாம்.
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திட்டத்தின் ேதைவகைளயும், பின்வரும் காரணிகைளயும் ெபாறுத்து நிதியுதவி ேவறுபடும்:
நNங்கள் சம*ப்பித்த திட்டப்பணி சிங்கப்பூrலும் ெவளிநாட்டிலும் கைல விழிப்புண*ைவயும்

•

கைலகைள அணுகுவைதயும் ேமம்படுத்தக்கூடிய திறைமயும் புதுைமயும்;
சிங்கப்பூrல் கைலக்குப் புதிய மற்றும் பரந்த பா*ைவயாள*களுக்கு, உங்கள் பைடப்பால்

•

ஏற்படக்கூடிய தாக்கம்;
உங்கள்

•

ேயாசைனகைள

நிைறேவற்றுவதில்

நNங்கள்

ெவளிப்படுத்தும்

திறைமயும்

ஈடுபாடும்;
•

உங்கள் நியாயமான வரவுெசலவுத் திட்டம்4; மற்றும்

•

ேதசிய கைல மன்றத்தின் நிதியின் அளவு.

1

-

ஏற்கனேவ

தயாrப்பு

அல்லது

பைடப்பு,

பங்ேகற்பு

நிதிஉதவித்

திட்டத்தில்

ஆதரவு

ெபறாமலிருந்தால்
2 - ெதாட*புைடய ெசலவுகள் என்பது, தங்கும் ெசலவு, ேபாக்குவரத்து, அச்சடிக்கும் ெசலவு,
விசா கட்டணம் மற்றும் மாநாடுகளின் நுைழவுக் கட்டணம் முதலியன. உங்கள் ெவளிநாட்டு
கூட்டாளி இந்த ெசலவுகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாத பட்சத்தில் எங்கள் ஆதரவு கிைடக்கும்
3 - இலாபம் அதிகrக்கும் ேநாக்கற்ற பிrவும், இலாபம் அதிகrக்கும் ேநாக்குள்ள பிrவும்
இருக்கும்

ஒரு

நிறுவனம்

விண்ணப்பித்தால்,

அதிக

பட்ச

நிதியுதவியான

$70,000,

இரு

பிrவுகளுக்கும் ெபாருந்தும். ஒேர நிறுவனத்தின் எல்லா துைண நிறுவனங்கைளயும் ேச*த்து
ஒேர விண்ணப்பதாரராக கருதப்படும்.
4-

ஒரு

நல்ல

வரவு

ெசலவுத்

திட்டத்ைதத்

தயாrக்க,

முதல்

படிேய,

திட்டத்தின்

ேதைவகைளக் கண்டறிந்து, அவற்றுக்கு ஆகும் ெசலைவப் புrந்துெகாள்வேத ஆகும். உங்கள்
ெசலவுகைளயும்
kt
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ேதைவகைளயும் புrந்து ெகாண்டைதக் காட்டும் ஒரு சாத்தியமான வரவு

ெசலவுத்
திட்டத்ைத
நNங்
கள் தயாrப்பைத
ஊக்குவிக்கிேறாம்.
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ெசலவுகைள

அதிகப்படுத்திக்

காட்டும்

வரவு

ெசலவுத்திட்டத்தால்,

ஒரு சாத்தியமில்லாத,

உங்களுக்கு
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அதிக

நிதி

கிைடக்கும் என்று உத்தரவாதம் இல்ைல. ஆனால், அது எதி*மைறயாக ெசயல்பட்டு, உங்கள்
ெமாத்த திட்ட அறிக்ைகயின் உண்ைம நிைலைய சந்ேதகிக்கும் நிைலையத் ேதாற்றுவிக்கும்.

1.

உள்ளூ* கைலச் சூழலுக்கு ஈடுபாட்டுடன் பங்களிக்கும் சிங்கப்பூ* குடிமக்கள் அல்லது
நிரந்தரவாசிகள்.
பங்களிப்பவராக

இவ*கள்

சிங்கப்பூrேலேய

இருந்தால்

நல்லது

தங்கி,

உள்ளூ*

(எ.கா.

கைலச்

கைலஞ*கள்,

சூழலுக்கு
குழுக்கள்5,

ெசயல்திறனாள*கள், எழுத்தாள*கள், பைடப்பாள*கள், காப்பாள*கள், தயாrப்பாள*கள்,
கைல

நிகழ்ச்சி

ஏற்பாட்டாள*கள்,

நாடக

ஆசிrய*கள்

மற்றும்

கைலத்துைறயில்

பணிபுrயும் மற்றவ*கள்), மற்றும்
2.

கைலத்துைற சா*ந்த மூலத்ெதாழில் நடத்துவேதாடு, விண்ணப்பிக்கும்ேபாது ACRAவில்
பதிவுெசய்யப்பட்ட நிறுவனம் (வைரயறுக்கப்பட்ட தனியா* நிறுவனம் / தனியுrைம
நிறுவனம்

/

வைரயறுக்கப்பட்ட

ெபாறுப்புடனான

கூட்டாண்ைம

/

உத்தரவாதத்தால்

வைரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் (CLG) உட்பட) அல்லது சங்கங்கள் பதிவுத்துைறயில் பதிவு
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ெசய்யப்பட்ட ஒரு சங்கம்.
தைலைம

விண்ணப்பதாரரும்

குடிமக்களாக

அல்லது

குழுவில்/அணியில்

நிரந்தரவாசிகளாகவும்

குைறந்தது

பாதி

இருக்கும்வைர,

ேப*

சிங்கப்பூ*

ெவளிநாட்டவ*களுடனான

கூட்டுத் திட்டப்பணிகள் சம்பந்தப்பட்ட திட்ட அறிக்ைககள் தகுதிெபறும்.

சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள

ேமம்பாட்டு நிதியுதவி திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க யா

தகுதி ெபறமாட்டா கள்?
பின்வரும் நிைலகளில் ேதசிய கைல மன்றம் உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு ஆதரவளிக்காது:
1)

உங்கள் குழு / நிறுவனம்
•
•

மதச்சா*பு ேநாக்கங்களுக்காக அைமக்கப்பட்டிருந்தால்;
ேதசிய கைல மன்றத்தின் முக்கிய மற்றும் ஆதார நிதியுதவித் திட்டங்களின்கீ ழ்
தற்ேபாது ஆதரவு ெபற்றிருந்தால்;

2)

ந? ங்கள் சம ப்பித்திருக்கும் திட்டப்பணி
•

விண்ணப்பம் ெசய்வதற்கு முன்ேப ெதாடங்கப்பட்டிருந்தால்;

•

ெதளிவான கைல அம்சம் இல்லாதிருந்தால், சமய ேநாக்கங்கைள இலக்காகக்
ெகாண்ட திட்டப்பணிகள் உட்பட;

•

சமய வழிபாட்டுத்தலத்தில் நடத்தப்பட்டால்;

•

ெபாதுமக்களுக்காக நடத்தப்படாவிட்டால்;

•

அறப்பணிக்கு

மற்றும்/அல்லது

சமூக

ேநாக்கத்திற்கு

நிதி

திரட்டுவதற்காக

நடத்தப்பட்டால்;
•

பள்ளி

அல்லது

உய*க்கல்விக்

கழகத்தின்கீ ழ்

பைடக்கப்பட்டால்,

அல்லது

அதன்

பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தால்;
•

கல்வி ேநாக்கம் ெகாண்டிருந்தால்;

•

(ெபாருந்தினால்) கைலப் ெபாழுதுேபாக்கு உrமம் ெபறத் தவறினால் (www.imda.gov.sg
என்னும் இைணயத்தளத்தில் உள்ள "உrமப் படிவங்கள்" பகுதிையக் காண்க);

•

ேதசிய

கைல

மன்றத்தின்

முந்திய

நிதியுதவித்

திட்டங்களின்

மதிப்பீட்டு

அறிக்ைககள் முடிக்கப்படாமல் / சம*ப்பிக்கப்படாமல் இருந்தால்;
•

ேதசிய கைல மன்றத்திடம் கடன்கள் பாக்கி இருந்தால் (பாக்கியுள்ள கடன்கைள
அைடத்தவுடன் நNங்கள் விண்ணப்பம் ெசய்ய தகுதி ெபறுவ*கள்).
N

3) உங்களுக்கு

நிதியுதவி வழிகாட்டிகள் பற்றிய ஒரு குறிப்பு
•

கைலகளில்,

பல்ேவறு

பrமாற்றத்ைத
ஒரு

கருத்துக்கள்

நாங்கள்

சட்டபூ*வமான

அறிக்ைககளுக்குதான்,

மற்றும்

ெகாண்டாடினாலும்,

அைமப்பாக
ேதசிய

ஒரு

ெபாதுமக்கள்

இருப்பதால்,

கைல

திறந்த

மன்றம்,

சrசமனான

நிதிைய

கீ ழ்க்கண்டவாறு
நிதியுதவி

கருத்துப்

விநிேயாகிக்கும்
இல்லாத

அளிப்பதில்

திட்ட

முன்னுrைம
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ெகாடுக்கும்.
•

ெபாதுமக்களால்

விரும்பத்தகாததாகக்

கருதப்படும் வாழ்க்ைகமுைறகைள

ஆதrத்தல்

அல்லது ஊக்குவித்தல்;
•

இனம்

அல்லது

சமய

அடிப்பைடயில்

தனிமனிதைரேயா,

குழுவினைரேயா

அல்லது

தனிமனிதப் பிrவினைரேயா இழிவுபடுத்துதல் அல்லது தரக்குைறவாக்குதல், அல்லது
நமது பல கலாசார, பல சமய சமுதாயத்தில் பூசல் அல்லது கருத்து ேவறுபாட்ைட
உருவாக்குதல்;
•

அரசாங்கம்,
நிைலைய

ெபாது

அைமப்புகள்

ஆகியவற்றின்

நிைலகுைலத்தல்,

அல்லது

அதிகாரத்ைத

நாட்டின்

அல்லது

சட்டபூ*வ

இட*காப்புக்கு

அல்லது

நிைலத்தன்ைமக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துதல்.

*

ேதசிய

உங்களுக்கு

கைல

மன்ற

உறுதியாகத்

நிதியுதவிக்கு

நNங்கள்

ெதrயாவிட்டால்,

தகுதி

ெபறுகிறN*களா

இல்ைலயா

https://www.nac.gov.sg/pages/contactUs.html

என்பது
என்னும்

இைணயப்பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் ேதசிய கைல மன்ற அதிகாrகளில் ஒருவருடன்
தயவு ெசய்து ேபசவும்

5- முைறப்படியில்லாத கூட்டங்கள், ஒரு நபைரேயா அல்லது சட்டபூ*வமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு
நிறுவனத்ைதேயா, கூட்டத்தின் சா*பில் சட்டபூ*வமான மற்றும் நிதி சம்பந்தமான ெபாறுப்ைப
ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கு நியமிக்க ேவண்டும்.
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பகுதி 3: விண்ணப்பம் மற்றும் பrசீலைன முைறகள்
சந்ைத

மற்றும்

பா ைவயாள

ேமம்பாட்டு

நிதியுதவித்

திட்டத்திற்கு

எவ்வாறு

விண்ணப்பம் ெசய்வது?

விண்ணப்பப் படிவத்ைதயும் வரவுெசலவுத் திட்டத்ைதயும் ேதசிய கைல மன்றத்தின்
இைணயத் தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யேவண்டும்.
தயவுெசய்து உங்கள் விண்ணப்பத்ைத NAC_Marketaudiencedevt_grant@nac.gov.sg

என்னும்

மின்னஞ்சல் முகவrக்கு அனுப்பவும்.
நNங்கள் விரும்பினால், உங்கள் விண்ணப்பம் மற்றும் ஆதரவுப் ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும்
ஒேர உைறயில் ைவத்து, பின்வரும் முகவrக்குத் தபாலில் அனுப்பலாம்:
National Arts Council
Market & Audience Development Grant [தயவுெசய்து எந்தவைக நிதியுதவித் திட்டம் என்பைதக் குறிப்பிடவும்]
90 Goodman Road
Blk A #01-01
Singapore 439053
மாறாக, உங்கள் விண்ணப்பத்ைத ேதசிய கைல மன்ற வரேவற்புப் பகுதியில் திங்கட்கிழைம
முதல் ெவள்ளிக்கிழைம வைர, காைல

9 முதல் நண்பகல் 12

மணிவைரயிலும் அல்லது

மதியம் 2 மணி முதல் மாைல 5 மணிவைரயிலும் நNங்கள் ேநrல் சம*ப்பிக்கலாம்.
உங்கள் விண்ணப்பத்ைத அனுப்புவதற்குமுன், பின்வருபைவ இைணக்கப்பட்டிருப்பைத
உறுதிப்படுத்தவும்:
• நிதியுதவித் திட்ட விண்ணப்பப் படிவம்
• சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய தரப்பினrன் சுய விவரத்ெதாகுப்பு
• திட்ட அறிக்ைகயில் உள்ள பைடப்பின் மாதிr வடிவங்கள்
• வரவுெசலவுத் திட்டம்
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ந? ங்கள் எந்த ேததிக்குள் விண்ணப்பிக்க ேவண்டும்?
சந்ைத மற்றும் பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டு நிதியுதவிக்கு ஆண்டுக்கு ஆறு முைற விண்ணப்பம்
ெசய்யலாம்.

உங்கள்

ைவத்துக்ெகாள்ள

விண்ணப்பத்ைதத்

ேவண்டிய

தயா*ெசய்யும்ேபாது

முக்கிய

ேததிகளும்

நNங்கள்

நிைனவில்

காலகட்டங்களும்

பின்வரும்

அட்டவைணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
இந்தத் ேததியன்று அல்லது

விண்ணப்பத்துக்கான

முடிவு

பிறகு ெதாடங்கும்

கைடசி ேததி

அறிவிப்பு

திட்டங்கள்:
15 ஜூைல - 14 ெசப்டம்ப*

15 ஏப்ரல்

ஜூன் 15

15 ெசப்டம்ப* – 14 நவம்ப*

15 ஜூன்

ஆகஸ்ட் 15

15 நவம்ப* – 14 ஜனவr

15 ஆகஸ்ட்

அக்ேடாப* 15

15 ஜனவr – 14 மா*ச்

15 அக்ேடாப*

டிசம்ப* 15

15 மா*ச் – 14 ேம

15 டிசம்ப*

பிப்ரவr 15

15 ேம – 14 ஜூைல

15 பிப்ரவr

ஏப்ரல் 15

ேமலிருக்கும் அட்டவைணயில் உள்ள ‘விண்ணப்பம் நிைறவைடயும் ேததி’க்கு முன்ன
எப்ேபாது

ேவண்டுமானாலும்

விண்ணப்பத்ைத

சம ப்பிக்கலாம்.

அைனத்து

விண்ணப்பங்களும் இரவு 11.59 மணிக்குள் எங்களுக்குக் கிைடக்கேவண்டும். தாமதமான
விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படமாட்டா.
பங்காளிகள்/கூட்டாளிகள் ‘ஏற்புக் கடிதம்’ மூலம் உறுதிப் படுத்துவதற்குக் காத்திருந்தால்
‘விண்ணப்பம்
எதற்காகக்

நிைறவைடயும்

காத்திருக்கிற? கள்

கிைடக்கப்ெபற்ற பின்ன

ேததி’க்கு
என்று

முன்ன
ெதrவித்து

விண்ணப்பத்ைத
விட்டு,

பின்ன

சம ப்பித்து
உrய

விட்டு

ஆவணம்

ேதசிய கைல மன்றத்தின் அதிகாrகளிடம் அளிக்க ேவண்டும்.

உங்களுக்குக் ேகள்விகள் இருந்தால் யாருடன் ெதாட பு ெகாள்வது?
உங்களுக்கு ஏேதனும் ேகள்விகள் இருந்தால், அல்லது உங்கள் விண்ணப்பத்ைதப் பற்றி
விrவாகக் கலந்து ேபச விரும்பினால், https://www.nac.gov.sg/pages/contactUs.html என்னும்
இைணயதளத்தில் பட்டியலிடப் பட்டிருக்கும் ேதசிய கைல மன்ற அதிகாrகளில் யாேரனும்
ஒருவருடன் தயவு ெசய்து ேபசவும்.

ந? ங்கள் விண்ணப்பம் ெசய்த பிறகு என்ன நடக்கும்?
கிைடக்கப்ெபறும்
பrசீலிக்கும்.

விண்ணப்பங்கள்

எங்களுக்கு

ஏேதனும்

அைனத்ைதயும்
ேமல்விவரங்கள்

ேதசிய

கைல

ேதைவப்பட்டால்,

மன்றம்
உங்கள்

தNவிரமாகப்
தைலைம
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விண்ணப்பதாரைர

ெதாட*பு

ெகாள்ேவாம்.

உங்கள்

விண்ணப்பத்ைத

கைல

மன்றத்திற்கு

உள்ேளேய இருக்கும் மதிப்பாய்வுக் குழுவின* அல்லது உள்ேளயும் மற்றும் ெவளியில் உள்ள
மதிப்பாய்வாள*கைளக் ெகாண்ட ஒரு குழு பrசீ லிக்கும். ெவளியில் உள்ள மதிப்பாய்வாள*கள்
அம*த்தப்பட்டால், ெதாழில்துைற ஆேலாசக*கள், வல்லுந*கள், கைலத்துைறயின* ஆகிேயா*
தகுதி

விதிகளின்

அடிப்பைடயில்

தகுதிெபறும்

விண்ணப்பங்கைள

பrசீலித்து,

தங்களது

கருத்துக்கைள அளிப்பா*கள். மன்றத்திடம் சம*ப்பிக்கப்படும் திட்ட அறிக்ைககள் அைனத்தும்
அந்தரங்கமாகக்
குழுவினரும்

காக்கப்படும்

உங்கள்

திட்ட

என்று

உறுதியளிக்கிேறாம்.

அறிக்ைககைள

பrசீலைன

அேதேபால,
ெசய்வதற்கு

எங்கள்

மதிப்பாய்வுக்

முன்பாக

அந்தரங்க

ஒப்பந்தங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவா*கள்.

உங்கள் விண்ணப்பம் எவ்வாறு பrசீலிக்கப்படும்?
எங்கள் பrசீலைன பின்வரும் விதிகளால் வழிகாட்டப்படும்:

பrசீலைன விதிகள்

புதிய பா ைவயாள கைளயும் சந்ைதகைளயும் உருவாக்குவதில்

விகிதம்
80%

நடவடிக்ைகயின் தாக்கம்
•

விழிப்புண*ைவ, அணுகைல, பயன Nட்ைட அதிகrத்து, விண்ணப்பதாரrன்
கைலத்துவப் பணியின் / நிறுவனத்தின் ஒட்டுெமாத்த சாத்தியம், நிைலத்தன்ைம
ஆகியவற்றுக்கு, நடவடிக்ைக பங்களிக்குமா?

•
•

நிறுவன அளவிலான சந்ைத மற்றும் பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டு முைனப்புகள்:
திட்டப்பணியின் மூலம் எைதச் சாதிக்க விரும்புகிேறாம் என்பது குறித்து
விண்ணப்பதாரருக்கு ெதளிவான ேயாசைன இருக்கிறதா? எ.கா. ெதளிவாக
வைரயறுக்கப்பட்ட ஆய்வுக் ேகள்விகள், வ*த்தகச் சின்னத்ைத உருவாக்கிப்
பிரபலப்படுத்துதல் மற்றும் ஆேலாசைன எதி*பா*ப்புகள்.

•

திட்டப்பணியின் முடிவுகைளப் பயன்படுத்தி தங்களது சந்ைத மற்றும்
பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டு அணுகுமுைறைய வடிவைமப்பதற்கு
விண்ணப்பதாரrடம் திட்டம் இருக்கிறதா?

•

விசுவாசமான ரசிக* கூட்டத்ைத உருவாக்குவதற்கு உதவியாக வலுவான
வ*த்தகச்சின்னம், அைடயாளம் ஆகியவற்ைற விண்ணப்பதார*
நிைலநாட்டுவதற்குத் திட்டப்பணி உதவுமா?

குறிப்பிட்ட திட்டப்பணி சா*ந்த

சந்ைத மற்றும் பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டு முைனப்புகள்:
•

விண்ணப்பதாரருக்குத் தான் குறிைவக்கும் பா*ைவயாள*கள் யா* என்பது
புrகிறதா?

•

குறிைவக்கப்படும் இந்தப் பா*ைவயாள*கைளத் திட்டப்பணி சிறந்த முைறயில்
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எட்டுகிறதா?
•

விண்ணப்பதாரrன் சந்ைத விளம்பர உத்திகள் எவ்வளவு புதுைமயாகவும்
சிக்கனமானதாகவும் இருக்கிறது?

•

வழக்கமாகக் கைலயில் ஈடுபடாதவ*கள் உள்ளிட்ட புதிய பா*ைவயாள*கைள
விண்ணப்பதார* அணுகவும், கைல வடிவம் / குழு குறித்து விழிப்புண*ைவ
உருவாக்கவும் திட்டப்பணி உதவுகிறதா?

வருைகத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அைனத்துலக நடவடிக்ைககள்:
•

தரமான கைலத்துவத் தகுதிநிைல ெகாண்ட நிகழ்ச்சியில் / விழாவில் / இடத்தில்
விண்ணப்பதார* பைடக்கிறாரா?

•

விண்ணப்பதாரrன் அைனத்துலகச் சந்ைத எட்டுதைல அதிகrக்கவும், உங்கள்
கைலக்கு / குழுவுக்கு ஆழ்ந்த பாராட்ைட ஈ*க்கவும் திட்டப்பணி உதவுகிறதா?

• சிங்கப்பூ* பைடப்புகள் மற்றும் கைலஞ*களின் நற்ெபயைர உய*த்த திட்டப்பணி
உதவுகிறதா?
•

இந்தத் திட்டப்பணிக்குப் பிறகும் இந்தச் சந்ைதையத் ெதாட*ந்து விrவுபடுத்திட
விண்ணப்பதார* திட்டமிடுகிறாரா?

குறிப்பு: பின்வருேவாருக்கு முன்னுrைம வழங்கப்படும்:
•

ஆசிய பசிபிக், ஐேராப்பா, வட மற்றும் ெதன் அெமrக்கா ஆகியவற்றின் முக்கிய
கைலத்துைற தைலநகரங்களிலும் நகரங்களிலும் கைல உலா ெசல்லும் அல்லது
பணிபுrயும் விண்ணப்பதார*கள்

•

அைனத்துலக அரங்கில் உய* மதிப்புள்ள கைல நிகழ்ச்சிகளில் முதல்முைறயாக
இடம்ெபறும் சிங்கப்பூ* கைலஞ*கள் / பைடப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட தகுதிெபறும்
விண்ணப்பங்கள்.

திட்டப்பணிைய நிைறேவற்றக்கூடிய ஆற்றலும் ெபாறுப்புண ச்சியும்
கைலத்துவத் திறைம:

•

20%

கைலத்துவச் சாதைனயில் விண்ணப்பதாரருக்கு மற்றும்/அல்லது குழுவுக்கு
வலுவான பைடப்புச் சாதைன இருக்கிறதா?

•

சிங்கப்பூ* மற்றும்/அல்லது அைனத்துலக கைலச் சூழலில் விண்ணப்பதாரrன்
பைடப்பு அங்கீ கrக்கப்பட்டுள்ளதா?

•

கைல வடிவத்ைதச் சிங்கப்பூrல் ேமம்படுத்தி முன்ேனற்றக்கூடிய ஆற்றலும்
ெபாறுப்புண*ச்சியும் விண்ணப்பதாரருக்கு இருக்கிறதா?

திட்டப்பணி நி வாகத் திறன்கள்:

ெசயலாக்கம்:
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•

திட்ட அறிக்ைக, சந்ைதப் படுத்தும் திட்டத்ைத நன்றாக ெசயலாக்கத்
ேதைவயான வளங்கைளயும் கூட்டாளிகைளயும் பற்றி நன்கு சிந்தித்து,
கவனமாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா?

•

திட்டப்பணிைய நிைறேவற்றக்கூடிய திறைமயும் அனுபவமும்
விண்ணப்பதாரருக்கு இருக்கிறதா?

நிதிநிைல:
•

நியாயமான வரவு, ெசலவுக் கணிப்புகள் ெகாண்ட வலுவான திட்டம்
விண்ணப்பதாரருக்கு இருக்கிறதா; வரவுெசலவுக்குள் திட்டப்பணிைய
நிைறேவற்றக்கூடிய நியாயமான உத்ேதசக்கணிப்பு இருக்கிறதா?

•

திட்டப்பணியின் நிதிநிைல திறம்பட நி*வகிக்கப்படுவைத உறுதி ெசய்யக்கூடிய
அறிவாற்றலும் திறன்களும் விண்ணப்பதாரருக்குக் கிைடக்கிறதா?
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பகுதி 4: உங்களுக்கு சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள
ேமம்பாட்டு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டால்
உங்கள்

விண்ணப்பம்

ெவற்றிெபற்றால்,

வாழ்த்துக்கள்!

பின்வருபவற்ைறக்

ெகாண்டிருக்கும்

ஒரு வழங்கீ ட்டுக் கடிதம் உங்களுக்குக் கிைடக்கும்:
1.

நிதியுதவியின் விதிகளும் நிபந்தைனகளும்

2.

நNங்களும்

ேதசிய

கைல

மன்றமும்

ஒத்துக்ெகாண்ட

ெசயலாக்க

இலக்குகளும்

எதி*பா*ப்புகளும்
ெவற்றிெபறாத

விண்ணப்பதார*கள்

இேத

காலகட்டத்தில்

தகவல்

ெதrவிப்புக்

கடிதம்

ெபறுவா*கள்.
வழங்கீ ட்டுக் கடிதம் அனுப்பப்பட்ட ேததியிலிருந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு (இதற்கு மாறாக
நாங்கள்

உங்களுக்கு

எழுதியிருந்தாெலாழிய)

வழங்கீ டு

நடப்பிலிருக்கும்.

இந்தக்

காலகட்டத்திற்குள் வழங்கீ ட்ைட நNங்கள் ஏற்காவிட்டால், வழங்கீ டு காலாவதியாகிவிடும்.

உங்கள் நிதியுதவிைய எப்படிப் ெபறுவ ? கள்?
நிதியுதவித் ெதாைகயின் அடிப்பைடயில், உங்கள் நிதியுதவி, கீ ழ்க்காணும் அட்டவைணப்படி,
இரண்டு அல்லது மூன்று பகுதிகளில் வழங்கப்படும்:
நிதியுதவி அளவு

முதல் பகுதி

2வது பகுதி

$10,000க்குக்

நிதியுதவி ஏற்கப்பட்டவுடன்

திட்டப்பணிைய

குைறவு

நிதியுதவித் ெதாைகயில் 80%

ெவற்றிகரமாக முடித்து,

3வது பகுதி
-

மதிப்பாய்வு
அறிக்ைகைய
சம*ப்பித்தவுடன்
நிதியுதவித் ெதாைகயில்
20%
$10,000 அல்லது

நிதியுதவி ஏற்கப்பட்டவுடன்

திட்டப்பணிைய

அைதவிட அதிகம்

நிதியுதவித் ெதாைகயில் 50%

ெவற்றிகரமாக
முடித்தவுடன்
நிதியுதவித் ெதாைகயில்
30%

மதிப்பீட்டு
அறிக்ைகையயும்
சான்றளிக்கப்பட்ட
கணக்கு
அறிக்ைகையயும்7
சம*ப்பித்தவுடன்
நிதியுதவித் ெதாைகயில்
20%
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உங்களது

அல்லது

உங்கள்

நிறுவனத்தின்

அங்கீ கrக்கப்பட்ட

வங்கிக்

கணக்கில்

நிதி

ேச*க்கப்படும்.
7 - $20,000 மற்றும் அதற்கு ேமற்பட்ட நிதியுதவிகளுக்கு மட்டுேம, உங்கள் கணக்கு அறிக்ைக
நிபுணத்துவக் கணக்காளரால் சான்றளிக்கப்பட்டிருப்பது அவசியம். இந்த கணக்கு அறிக்ைகக்கு
சான்றளிக்கத் ேதைவயான கட்டணங்கைளயும் உங்கள் வரவுெசலவுத் திட்டத்தில் ேச*க்கலாம்.

ந? ங்கள் என்ன நிைறேவற்றேவண்டுெமன எதி பா க்கப்படுகிறது?
நNங்கள்

ெவற்றிெபற்றால்,

உங்களது

திட்ட

அறிக்ைகயில்

உள்ள

திட்டப்பணிகைள,

குறிப்பிட்டுள்ள காலகட்டத்தில் நிைறேவற்ற ேவண்டுெமன உங்களிடம் எதி*பா*க்கப்படும்.

உங்கள் முன்ேனற்றத்ைத ேதசிய கைல மன்றம் எவ்வாறு மதிப்பிடும்?
உங்கள்

திட்டப்பணி

பா*க்கவும்)

சம*ப்பிக்குமாறு

சாதித்தைதயும்,
உங்கள்
நNங்கள்

முடிவைடந்ததும்,

நNங்கள்

வருமானம்,

உங்களிடம்

சந்தித்த

ெசலவினம்

சம*ப்பிக்கேவண்டும்.

சுய

மதிப்பீட்டு
ேகட்டுக்

சவால்கைளயும்
ஆகியவற்றின்

$20,000

மற்றும்

அறிக்ைகைய

ெகாள்ளப்படும்.

ஆராய்வதற்கு
கணிப்ைபயும்

அதற்கு

(பின்னிைணப்பு

ேமற்பட்ட

இது

A

நNங்கள்

அதுவைர

உதவும்.

இத்துடன்,

உண்ைம

நிலவரத்ைதயும்

நிதியுதவிகளுக்கு,

உங்கள்

கணக்கு அறிக்ைக நிபுணத்துவக் கணக்காளரால் சான்றளிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.
ெதாட*ச்சியான
சந்தித்து

அதன்

திட்டப்பணிகளுக்கு,
ெவற்றிைய

ஒவ்ெவாரு

பrசீலித்த

திட்டப்பணியின்

பிறேக,

அடுத்தடுத்த

முடிவிலும்

உங்கைள

பதிப்புக்கு

நிதியுதவி

புதுப்பிக்கப்படுமா என பrசீலிக்கப்படும்.

உங்கள் பைடப்பில் உன்னத நிைல அைடவதற்கு ேதசிய கைல மன்றம் ேவறு எப்படி
உதவமுடியும்?
பா*ைவயாள*கைள உருவாக்குவைத இலக்காகக் ெகாண்டு பற்பல திட்டங்களில் ேதசிய கைல
மன்றம்

ஈடுபட்டிருக்கிறது.

கைலகைள

அணுகுவைத

பள்ளிகளிலும்,

அலுவலகங்களிலும்,

விrவுபடுத்துவைதக்

குறிக்ேகாளாகக்

பரந்த

ெகாண்ட

சமூகத்திலும்

கைலக்

கல்வித்

திட்டம், அைனவருக்கும் கைல, பணியிடத்தில் கைல, சில்வ* கைலத் திட்டங்கள் ஆகியைவ
இவற்றுள்

அடங்கும்.

நமது

குறிக்ேகாள்கள்

ஒத்திருந்தால்,

ேதைவயான

ெதாட*புகைளயும்

இைணப்புகைளயும் மகிழ்ச்சியுடன் உருவாக்கித்தருேவாம்.
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பின்னிைணப்பு A: சுய மதிப்பீட்டு அறிக்ைக
உங்கள்

திட்டப்பணி

மதிப்பீட்டுகைளயும்

நிைறவைடந்ததும்,
எண்ணங்கைளயும்

எங்களுடனான
எங்களுடன்

உங்களின்

திட்டப்பணி

பகி*ந்துெகாள்வைத

பற்றிய
நாங்கள்

விரும்புகிேறாம். பின்வரும் ேகள்விகைள நNங்கள் வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்த விரும்பலாம்.
சாத்தியப்பட்டால், தயவு ெசய்து பின்வருபவற்றில் எைதேயனும் இைணக்கவும்:
புைகப்படங்கள் / ஒலிப்பதிவுகள்
•

ஊடக நறுக்கல்கள் / ெசய்தித்தாள் மதிப்பாய்வுகள்
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சந்ைத மற்றும் பா ைவயாள

ேமம்பாடு

(உங்கள் திட்டப்பணிக்குப் ெபாருந்தும் பகுதிகைள மட்டும் நிரப்பவும்)
நிறுவன அளவிலான முைனப்புகளுக்கு:
•

இந்தத் திட்டப்பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்கான உங்கள் ேநாக்கங்கள் என்ன, மற்றும்
பலன்கைள எவ்வாறு மதிப்பிடுவ*கள்?
N

திட்டப்பணி சா ந்த முைனப்புகளுக்கு:
ெபாருந்துமாயின் / இருக்குமாயின்

கணிப்பு

உண்ைம
நிைல

ெமாத்த வருைகயாள*கள்
விற்பைனயான நுைழவுச்சீட்டுகள்
வருைகயளிப்பு விழுக்காடு
•

முந்திய திட்டப்பணிகேளாடு ஒப்பிடுைகயில் உங்கள் பா*ைவயாள* வருைக / விற்பைன
ெபருகியிருக்கிறதா?

•

சந்ைத மற்றும் பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டுக்கு உங்கள் முைனப்புகள் பலனளித்தனவா? எது
பலனளித்தது, எது பலனளிக்கவில்ைல? எைத இன்னும் சrவரச் ெசய்திருக்கலாம்?

வருைகத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அைனத்துலக நடவடிக்ைககளுக்கு:

ெபாருந்துமாயின் / இருக்குமாயின்

கணிப்பு

உண்ைம
நிைல

ெமாத்த வருைகயாள*கள்
விற்பைனயான நுைழவுச்சீட்டுகள்
வருைகயளிப்பு விழுக்காடு
•

உங்கள் திட்டப்பணிக்குப் பா*ைவயாள*களின் ஆதரவு எப்படி இருந்தது?

•

இந்தத் திட்டப்பணி உங்களுக்கு எவ்வாறு பலனளித்திருக்கிறது (எ.கா. உங்களது
அைனத்துலகத் தரநிைலையக் கூட்டியிருக்கிறது, புதிய வாய்ப்புகைள
உருவாக்கியிருக்கிறது)?

நிதியுதவி குறித்து உங்கள் கருத்து
•

உங்கள் சந்ைத மற்றும் பா*ைவயாள* ேமம்பாட்டு முைனப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்க ேதசிய
கைல மன்றம் எந்ெதந்த வழிகளில் ேமலும் சிறப்பான முைறயில் பங்காற்றமுடியும்?
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