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 المتوسط األبيض البحر جنوب في الثقافة قيمة

 المشاريع مقترحات لتقديم الثانية الدعوة
ل تشرين 42: المقترحات لتقديم النهائي الموعد  (توقيت غرينتش)مساء  0:::: الساعة ،2016 (أكتوبر) األو

 

  التقديم

VC deMht oS على دور الثقافة في مجموعة  ة والمتميزة مع التركيزيتطلع لدعم المشاريع الثقافية والفنية المبتكرة واإلبداعي
العام،  مكانتأثير على ال إيجادمتنوعة من السياقات التي نفذت بالتعاون مع جهات معنية أخرى. ينبغي أن تهدف المشاريع إلى 

لى تعزيز القدرات اإلدارية والمؤسسية للجهات الفاعلة  افية والفنية في منطقة جنوب والمنظمات الثقفي المجال الثقافي والفني وا 
 1البحر األبيض المتوسط.

ة الدعوة الحالية علىتحتوي  الث وعات  ث وعات بخصوص إحدى. يمكن تقديم الطلبات في إطار هذه الدعوة مجم مجم   ال
 :التالية

 ون مع : المشاريع التي تسهم في تعزيز دور الثقافة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي، بالتعا1 المجموعة
في المجال العام )مثل المنظمات الناشطة في المجاالت االجتماعية والتربوية والبيئية جهات المعنية األخرى ال

 2الثقافية والمدارس والجامعات والمكتبات والسلطات المحلية، وغيرها(.المراكز والشباب و 
 

  في المجال الثقافي  جهات الفاعلةرية للتهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية واإلداالتي مشاريع ال: 2المجموعة
برازالفنية، و و والمنظمات الثقافية والفني  دورها في األماكن العامة على المستويات المحلية تعزيز وجودها و  ا 

 والوطنية واإلقليمية.
 

  المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدرات التشبيك لدى القطاع الثقافي على المستويات الوطنية3المجموعة : 
( بتعاون مع الجهات المعنية )مثل الهيئة اإلجتماعية والثقافية والبيئية وما 1واإلقليمية )أنظر إلى المالحظة رقم 

  .الى ذلك(
                                                           

فلسطين و  لمغرباو  لبنانو األردن و  مصرو الجزائر  المقترحات المقدمة تكون مؤهلة عندما يكون مقدم الطلب مسجل قانونيًا في أحد من البلدان التالية: 1 
 وتونس

و الفنون أ الفنون المسرحية الثقافية )على سبيل المثال المواضيع أو شكل من أشكال الفن أي يمكن أن تشمل هذه الفئة المشاريع الممولة في إطار 2
 .حدفي وقت وا عدد منهم أو، وما إلى ذلك(، و سائل اإلعالم الجديدةالموسيقى أو األدب أو التراث أالبصرية أو 
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 المنح المطلوبة في إطار هذه الدعوة يجب أن تقدم وفقًا للحدود القصوى التالية:
  يورو 45.000: الحد األقصى 1المجموعة 
  يورو 30.000: الحد األقصى 2المجموعة 
  يورو 60.000: الحد األقصى 3المجموعة 

 تقديم أكثر من طلب واحد.ال يجوز لمقدمي المقترحات  

سابقًا كمقدمين طلب اساسيين، ال يحق لهم التقديم مرة أخرى  Southmed CVمقدمو المقترحات الذين قد نالوا منحة من 
 .ء في المشاريع مقترحةيكونوا شركا كمقدمين طلب اساسيين، غير أن يمكنهم أن

  .يورو 1.000.000هو  (3)  للمجموعات الثالثةالمبلغ التأشيري المتاح 

VC deMht oS معايير االختيار.بالطلبات المقدمة ال تفي كانت في عدم منح كل األموال المتاحة إذا  بالحقحتفظ ي 

VC deMht oS اتحاد )كونسورتيوم( بقيادة  هيقوم بتنفيذInterarts من اسبانيا بالشراكة مع مركز بشيرة للفنون من تونس 
BAC Art Centerومؤسسة جدران للفنون والتنمية من مصر ،Gudran for Art and Development والجمعية التعاونية ،

، والمركز الوطني للثقافة والفنون / مؤسسة الملك الحسين من Khayal Arts & Education خيال من لبنان -للتربية والفنون 
، واللجنة األلمانية لليونسكو من National Center for Culture and Arts/King Hussein Foundationاألردن 
 .German Commission for UNESCOألمانيا 

 .بمثابة "الطرف المتعاقد" بالنيابة عن الكونسورتيوم Interartsلتقديم مقترحات مشاريع، ستكون  الحالية لغرض الدعوة

VC de Mht oS  ممول من قبل االتحاد األوروبي في إطار برنامج ثقافة ميد اإلقليميMed Culture  المصمم لمرافقة
المرتبطة بالقطاع  الدول الشريكة في جنوب البحر األبيض المتوسط في مسيرتها لتطوير وتعزيز السياسات والممارسات الثقافية

  الثقافي.

 

 

 

 

 

file://nas-ia/Volume_1/proyectos/Projectes%20en%20curs/2013%20EUROPEAID%20SMED%20CV/Documents%20comunicaci%C3%B3%20i%20idees%20web/Web%20projecte/Presentation.docx
http://www.bchirartcenter.com/
http://gudran.com/
http://www.khayalart.org/en/
http://www.pacjo.org/eng/index.php?lang=eng
http://www.unesco.de/home.html?&L=1
http://www.medculture.eu/
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 عامة إرشادات

 تأهل. ال1

 مقدمي الطلبات تأهل. 1.1

 لشروط التالية:لكي تتأهل الطلبات، يجب أن تستوفي ا
 الشريكين على األقل: واحد من الشركاء سيكون مقدم الطلب الرئيسي و  شركاء ثالثة يجب أن تشمل الطلبات

غير ربحية أخرى أو  هيئات)على سبيل المثال  )الشركاء( األخرين سيكونان الشريكين المحليين المرتبطين معه
ع ذلك، يشجع المشروع بشدة أن تشمل الطلبات فاعلة من القطاع الخاص(. وم  جهاتمحلية أو   سلطات

 4على األقل في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط. 3أخرى نمجموعة أوسع من الشركاء من بلدهم ومن بلدا

  3يجب أن يكون مقدمو الطلبات الرئيسيون هيئات غير ربحية مسجلة قانونيا في البلدان المؤهلة )انظر المالحظة 
 في القطاع الثقافي في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط. شطةنأدناه(، وأن تكون 

  ،دارة مقترح المشروع مع شركائهم يجب أن يكون مقدمو الطلبات الرئيسيون مسؤولين بشكل مباشر عن إعداد وا 
 وأال يتصرفوا كوسيط.

 وني.يجب أن يكون لدى مقدمي الطلبات الرئيسيين حساب مصرفي ساري المفعول مسجل باسمهم القان 
 

 شروط أخرى:
 يجب على جميع الطلبات أن تقدم باللغة اإلنجليزية، كونها اللغة الرسمية لSouthMed CV جميع الوثائق .

 اإلنجليزية أو الفرنسية. اللغة العربية يجب أن تكون مرفقة بترجمة عنها إلى المقدمة باللغة
  ضمنها حضور إثنين من  وتنقل والتشبيك، ٪ من ميزانية المشروع ألنشطة ال15يجب على جميع الطلبات رصد

خالل فترة  SouthMed CVإلى أنشطة التدريب مع نظرائهم المنظمة من قبل  على األقل من ممثلي المشروع
 تنفيذ المشروع.

  من 5يجب أن يكون لدى جميع الطلبات تدقيق خارجي معين للمشروع المقترح، وتكاليفه تقدر كحد أقصى %
 يورو. 1000. ومع ذلك، يجب أال تقل تكاليف التدقيق الخارجي عن معينة للمشروع إجمالي الميزانية ال

 قانونيا كشركاء، باستثناء مقدم الطلب الرئيسي، قد يكون مقبوال في حاالت مبررة  مشاركة الهيئات غير المسجلة
نيين التي نفذت بشكل تام وبقدر ما يمكن إثبات وجودها )مثل الجماعات الثقافية والفنية أو منصات المه

 األنشطة(.
 .الهيئات التي تهدف للربح غير مؤهلة لتكون هيئة تقديم الطلب الرئيسية في إطار هذه الدعوة لتقديم مقترحات 

                                                           
وعلى األقل الرئيسي يجب أن تتضمن منظمات مسجلة قانونيًا من ثالثة بلدان مؤهلة على األقل: مقدم الطلب  3المقترحات المقدمة ضمن المجموعة  3

  ثالثة شركاء مسجلين قانونيًا من بلدين مختلفين من البلدان المؤهلة من جنوب المتوسط
 4 فلسطين وتونسو  المغربو  لبنانو األردن و  رمصو الجزائر  التالية: المؤهلةالبلدان  2
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  بقدر ما هي قيمة مضافة لتنفيذ الروابط مع الشبكات الدولية واألوروبية المتوسطية تعتبر أيضا عامال إيجابيا
 .(2)أنظر إلى المالحظة رقم  توسطالم جنوب البحر األبيضالمشروع في 

 المشاريع تأهل. 1.2

 المدة
  .2:12)يناير(  كانون الثاني 31و 2:12)فبراير(  شباط 1 يجب أن ينفذ المشروع بين 

 .اشهر  12أشهر وأال تزيد على  0  أال تقل عنمدة المشروع ينبغي 

 نوع األنشطة المؤهلة

 سوف تعطى األولوية إلى: - 1المجموعة 
 لمشاريع الفنية والثقافية التي تنفذ في إطار البرامج التعليمية المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية في شراكة بين ا

 المؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية.
  المشاريع الثقافية والفنية التي تعزز مشاركة المواطنين و/أو تعالج قضايا المصلحة العامة، بما في ذلك أنشطة

اإلدماج االجتماعي أو قضايا النوع االجتماعي أو القضايا البيئية،  وأبشأن قضايا مثل التنوع الثقافي التوعية 
 وغيرها.

 االقتراب من البيئة المحلية وسياقها والمفتوحة لمشاركة  فيطرق مختلفة بهم االتي تس 5األعمال الفنية المعاصرة
 المواطنين.

 اعلة في المجال الثقافي والمؤسسات العامة أو الخاصة األخرى العاملة أشكال أخرى من التعاون تشمل الجهات الف
إمكانات قوية للتنمية بفي المجال العام، مع نهج مبتكر )على سبيل المثال البحث والمنهجية، وما إلى ذلك(، و 

 االجتماعية )مثل الفئات المستهدفة، والدعم، وما إلى ذلك( .
 

 لى:سوف تعطى األولوية إ - 2المجموعة 
  الهيئات المهنية الناشئة و/ أو المدمجة في القطاعات  انتشارالمشاريع التي تساهم في تأسيس أو تحسين أو

 الثقافية والفنية.
  المشاريع التي تساهم في تدريب المدربين المتخصصين أو الميسرين أو وسطاء الشبكات أو المخططين في

 القطاع الثقافي.
 وعية حول دور الثقافة في التنمية المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية، بما في ذلك المشاريع التي تشمل أنشطة الت

 6المناقشات العامة والندوات وورش العمل والمؤتمرات.
                                                           

و الفنون أ الفنون المسرحية الثقافية )على سبيل المثال المواضيع أو شكل من أشكال الفن أي هذه الفئة يمكن أن تشمل المشاريع الممولة في إطار 5 
 .في وقت واحد عدد منهم وأ، وما إلى ذلك(، و سائل اإلعالم الجديدةالموسيقى أو األدب أو التراث أالبصرية أو 

 للتنمية االجتماعية استدامة كعامل الثقافة من أجل تعزيز الفئات المستضعفة مشاركة المجتمعات أو ضمان 6 
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  لصناعة أو مراكز الموارد )مثل خطط التدريب لالمشاريع التي تساهم في تأسيس أو تعزيز المنصات اإلبداعية
 أثرها على القطاع االجتماعي واالقتصادي.وحاضنات األعمال، وما إلى ذلك(، و 

  ،المشاريع المرتبطة بتصميم وتنفيذ نماذج جديدة لتمويل القطاعات الثقافية واإلبداعية )مثل منصات حشد التمويل
 الخ(، والتي تنطوي على هيئات التمويل العامة أو الخاصة.

 سوف تعطى األولوية إلى: - 3المجموعة 

 ية التي تنفذ في إطار البرامج المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية في القطاعات التعليمية المشاريع الفنية والثقاف
( بين 1واالجتماعية والبيئية التي يجري تنفيذها في إطار شراكة شبكات مستدامة ومبتكرة )انظر المالحظة 

ألبيض المتوسط ) انظر في جميع أنحاء منطقة جنوب البحر ا المنظمات الثقافية وغيرها من الجهات المعنية 
 (2المالحظة 

  وذات المدى الطويل تتضمن التنقل في المنطقة، تنظيم لقاءات  برامج مستدامة تعمل على تطوير 7أنشطة محددة
بين النظراء من المنظمات الثقافية غير الربحية مع غيرهم من الجهات المعنية )المؤسسات العامة أو الخاصة 

من  المؤهلة والتعاون طوال فترة تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين ثالثة من البلدان العاملة في المجال العام(،
 جنوب البحر المتوسط على األقل .

 األنواع التالية من المشاريع لن تكون مؤهلة للحصول على التمويل:

 الفعاليات ذات الطابع الديني أو السياسي 
 المشاريع التي تعنى برعاية الفعاليات 
 المعنية فقط أو بصفة أساسية بالمنح الدراسية الفردية للدراسات أو البحوث أو الدورات التدريبية المشاريع 
 )التكاليف التشغيلية الخاصة بالهيئات المتقدمة بطلبات )فقط التكاليف اإلدارية المتعلقة بتنفيذ المشروع هي مؤهلة 
 الديون وااللتزامات 
 األول من نفقات رأسمالية، مثل البنية التحتية واألراضي والمعدات المشاريع التي تتكون حصرا أو في المقام 
 )المشاريع التي تهدف فقط لجمع األموال أو إبراز مقدم الطلب أو شريكه )شركائه 
 

 

 
                                                           

 لتي تنطوي على منهجيات خالقة ومبتكرة واألبحاث في جميع أنحاء منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط مثل دراسة وتحديد المنظمات الثقافيةا 7 

 .وجودة، والدراسات االستقصائية المتعلقة بالتنقل و الشبكات الثقافية ، وأفضل الممارساتالم
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 . االعتمادات المالية2

واستثنائية قد )التي تستوفي الشروط الالزمة(. في حاالت مبررة  ٪ من إجمالي التكاليف المستحقة08قد تصل المنح إلى 
 ٪ من إجمالي التكاليف.55تصل المساهمة إلى 

 التكاليف المستحقة 2.1

 يمكن تغطيتها عن طريق المنحة. فئات التكاليف المستحقة وغير المستحقة مبينة أدناه. فقط "التكاليف المستحقة" 

 في بالمعايير التالية:التكاليف المستحقة هي التكاليف التي تكبدها بالفعل المستفيد من المنحة والتي ت
 .تم تكبدها خالل مدة المشروع 
 .تم بيانها في الميزانية اإلجمالية المقدرة للمشروع 
  ،ضرورية لتنفيذه وكانتتم تكبدها فيما يتعلق بالمشروع موضوع المنحة. 
 أن تكون مدونة في السجالت المحاسبية للمستفيد يجب يمكن تحديدها والتحقق منها، وبشكل خاص. 
 فق مع المتطلبات الضريبية والتشريعات االجتماعية المطبقة.تتوا 

 التكاليف المباشرة المستحقة: 
 التكاليف التكاليف المباشرة المستحقة هي تلك ، تكونالمنصوص عليها أعاله تأهلاالعتبار شروط ال األخذ بعينمع 

 شروع، مثل:التي يمكن تحديدها على أنها تكاليف محددة مرتبطة مباشرة بتنفيذ الم

  نفقات السفر واإلقامة )الخاصة باجتماعات التشبيك وأنشطة التدريب والنظراء والمؤتمرات، الخ( التي ال يمكن
 8أن تتجاوز معايير االتحاد األوروبي

 تكاليف الموظفين المتعلقة بتنفيذ المشروع 
 األتعاب المهنية الخاصة بالخبراء المنخرطين مباشرة بتنفيذ المشروع 
 للمشروع خصصةف المواد االستهالكية واللوازم، شريطة أن تكون محددة ومتكالي 
  مشروع )نشر المعلومات والترجمة والتوثيق وطباعة الالتكاليف الناجمة مباشرة عن متطلبات ترتبط بتنفيذ

 وتوزيع المنشورات، وما إلى ذلك(
 تكاليف استئجار األماكن المرتبطة بالمشروع 
 تكاليف التدقيق الخارجي 

 التكاليف غير المباشرة المستحقة 
ترتبط التكاليف غير المباشرة المستحقة بأنشطة العمل واألنشطة العامة للمستفيدين من المنح: ال يمكن أن تعزى 

كبدة جزئيا بسببه )على سبيل المثال التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية تال تزال م هابشكل كامل لتنفيذ المشروع، ولكن

                                                           
8 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf
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. سيتم تمويل هذه التكاليف 9لقانونية والتوثيق وتكنولوجيا المعلومات واللوازم المكتبية واالتصاالت، وغيرها(والمشورة ا
 ٪ من إجمالي ميزانية المشروع.7ز على أساس سعر ثابت ال يتجاو 

 . التكاليف غير المستحقة2.2
 التكاليف التالية ليست مستحقة:

 )الديون ورسوم خدمة الديون )الفوائد 
 أو التزامات محتملة في المستقبل خسائرصات مخص 
 مشتريات األراضي أو المباني 
 مشتريات المركبات 
 ايجار المكتب، إال إذا تمكن مقدم الطلب من أن يثبت أن استئجار مكتب إضافي محدد ضروري لتنفيذ المشروع 
 خسائر في تبديل العمالت 
 قروض ألطراف ثالثة 

 المشترك التمويل 2.3. 

مويل المشترك شكل الموارد الذاتية لمقدم الطلب )تمويل ذاتي(، والدخل الناتج عن المشروع، والمساهمات قد يأخذ الت
 .المالية أو العينية من أطراف ثالثة

 وكذلك النفقات جميع األصول حسب ويعلن يبرر أن منحة، على حصل إذا الرئيسي، الطلب مقدم على يجب
 بالتبرعات يتعلق وفيما. النهائي التقرير في المشترك التمويل يواجمال SouthMed CV مشروع من التمويل
 أسعار مع تتماشى المساهمات هذه أن يعلن أن منحة، على حصل إذا الرئيسي، الطلب مقدم على يجب العينية،
 .النهائي المالي التقرير في الوحدة وتكاليف العمل وساعات الوحدات تفاصيل يقدم وأن المحلية السوق

 ودعم المستفيدين. رصد 3

 نشربتقديم المشورة للمستفيدين من المنح بشأن قضايا مثل اإلدارة وال SouthMed CVلستقوم اللجنة التوجيهية 
 والتشبيك، من أجل ضمان التنفيذ الصحيح للمشروع.

 . العقد وطرق الدفع4

شطة التي يتعين القيام بها وقيمة العقد بتوقيع عقد مع المستفيد من المنح يشمل معلومات عن األن الطرف المتعاقدسيقوم 
 التقارير.وتقديم عداد وطرق الدفع وا  

                                                           
9 http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=19.3.1.5 

http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=19.3.1.5
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 :10طرق الدفع

  من المنحة المعتمدة، تؤدى في األسابيع األربعة التالية لتوقيع العقد.40دفعة أولى، تعادل ٪ 
  السلطة المتعاقدة.٪ من المنحة المعتمدة، تؤدى بعد تقديم تقرير منتصف المدة وموافقة 40دفعة ثانية، تعادل 
  من المنحة المعتمدة، تؤدى في نهاية المشروع، بعد االنجاز الفعال لألنشطة وتقديم 28دفعة نهائية، تعادل ٪

 الوثائق التقنية والمالية وانجاز التدقيق الخارجي، وبعد الحصول على موافقة خطية من قبل الطرف المتعاقد.
 رفي للحساب المصرفي للمستفيدين من المنح )مقدم الطلب الرئيسي(.فقط عن طريق التحويل المص  تقدم الدفعات

 . إعداد وتقديم التقارير5

يحدد مراحل تنفيذ المشروع خالل ومالي  تقني تقرير نصف سنوي ، الكترونيعلى شكل  سيقوم المستفيد من المنحة بتقديم
مستهدفة التي تم بلوغها، الشركاء والشبكات الحاليين على األقل: وصف األنشطة الرئيسية، الفئات ال األولىاألشهر الخمسة 

والمحتملين، الحضور إلى أنشطة بناء القدرات وغيرها من األنشطة التدريبية، ونماذج من التواصل ونشر المشروع 
غ عن مع وفود االتحاد األوروبي في المنطقة. و كذلك تقديم تقرير مراجعة الحسابات بميزانية محدثة لإلبالواالتصاالت 

 التكاليف القابلة للتحقق وفترة التنفيذ.

بعد االنتهاء من المشروع.  يوماً  55في غضون  تقرير نهائيسيقوم المستفيد من المنحة بتقديم، على شكل الكتروني، 
 يجب أن يتضمن التقرير النهائي ما يلي:

 صفحات يبين: 3ال يزيد على  تقرير تقني 

 ،أثر المشروع على الفئات المستهدفة .1
 ،األنشطة الرئيسية .2
أنشطة االتصاالت والنشر على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي، بما في ذلك االتصاالت مع وفود االتحاد   .3

 األوروبي،
 ،االستنتاجات الرئيسية .5
 .استدامة العمل، إذا كان ينطبق ذلك .5

 يجب تقديم جميع الفواتير األصلية  ، بما في ذلك تفاصيل نفقات وتمويل المشروع وتقرير تدقيق الحساباتتقرير مالي(
 ومراجعتها من قبل مدققي الحسابات(.

 وثائق يمكن أن تدعم التقرير التقني ، مثل المنشورات ومواد االتصاالت وأشرطة الفيديو والمقابالت والصور ملحقات :
 .وقوائم المشاركين، الخ
 calltwo@smedcv.netعنوان البريد اإللكتروني هو: 

                                                           
  هذه المعلومات تعتبر مؤشرا. وسيتواصل تحديد شروط الدفع في العقد المبرم مع المستفيدين  0   10

mailto:calltwo@smedcv.net
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سيكون على المستفيد منحة تحميل أي مواد تواصل أو مواد إعالمية )أخبار صحفية، الفتات، ملصقات، دعوات، صور 
  ، طوال فترة تنفيذ المشروعSouthMed CV وفيديوهات الخ ...( على منصة 

 . الدعاية6
المنشورات  من خاللالتحاد األوروبي طوال فترة تنفيذ المشروع )ا االعتراف بمساهمةيجب على المستفيدين من المنح 

 والملصقات والبرامج والمواد المرئية والمسموعة وأدوات اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعي، وما إلى ذلك(.
يرجى  . SouthMed CVتحقيقا لهذه الغاية، سيقدم الطرف المتعاقد المبادئ التوجيهية للهوية المرئية للمستفيدين من منح

 (KB 914)الضغط هنا لتحميل وقراءة بدقة المبادئ التوجيهية للهوية المرئية 

فشاءام يحتفظ الطرف المتعاقد بالحق في استخد  واستنساخ وتوزيع محتوى ونتائج المشاريع الممولة. وا 

 . تقديم المقترحات2
 يجب تقديم الطلبات عبر اإلنترنت باستخدام استمارة الطلب.

  form-icationwww.smedcv.net/applالطلب موجودة على االنترنت على الرابط التالي: استمارات 

ل تشرين 42: يجب أن ترسل الطلبات عبر اإلنترنت في موعد أقصاه الموعد النهائي ر ) األو توب  الساعة ،2016 (أك
 .(توقيت غرينتش)مساء  :::0:

 .يجب أن تكون الطلبات مكتوبة باللغة اإلنجليزية
على   11 2016تشرين األول )أكتوبر(  7 يمكن توجيه أي سؤال يتعلق بإعداد الطلب عن طريق البريد اإللكتروني حتى

 . us-http://www.smedcv.net/ar/contactالرابط التالي:

 . نتائج التقييم وترسية المنح 2

ريق البريد ، سوف يتم إعالم جميع المتقدمين بنتائج عملية التقييم عن ط12 2:16كانون األول )ديسمبر(  10  في يوم
 . SouthMed CVاإللكتروني، كما سيتم نشرها عبر قنوات معلومات

 
 
 
 
 

                                                           

 SouthMed CV( على الموقع اإللكتروني لFAQالمتداولة ) التاريخ سيتم نشر وثيقة مع األسئلة  بعد هذا 11 
  12 هذا التاريخ خاضع للتعديل 

http://smedcv.net/documents/second-call/General%20Communicatio%20Guidelines_SouthMed%20CV%20Sub-granted%20Projects.pdf
http://smedcv.net/documents/second-call/General%20Communicatio%20Guidelines_SouthMed%20CV%20Sub-granted%20Projects.pdf
http://smedcv.net/documents/second-call/General%20Communicatio%20Guidelines_SouthMed%20CV%20Sub-granted%20Projects.pdf
http://www.smedcv.net/application-form
http://www.smedcv.net/ar/contact-us
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 معايير االختيار

 مساء )توقيت غرينتش( 85:88، الساعة 2812)أكتوبر(  األول تشرين 25الموعد النهائي لتقديم المقترحات: 
مقدار رتبة وفقا لجدارتها. حددت الدرجة الدنيا ب، وستوضع الطلبات في م188إلى  8تقييم الطلبات على مقياس من  سيتمهام: 
 نقطة. 75/188

 الدرجة القصوى التعريف المعيار 
هذا المعيار يقيم مدى صلة محتوى المشروع مع أهداف الدعوة  صلة المشروع 1

لتقديم مقترحات واحتياجات القطاع الثقافي والفئات المستهدفة 
علق باألهداف( في )الصيغة والجدوى واتساق المشروع فيما يت

مجال التنفيذ. يقيم هذا المعيار أيضا، مدى الوضوح والشفافية  
واالستراتيجية التي تم فيها اختيار المشاركين )المستفيدين 
النهائيين والشركاء والفئات المستهدفة( وكيفية تحديد وتلبية 

 احتياجاتهم.

30 

 / التواصل استراتيجية 2
  قدرة النشر

 

يم استراتيجية االنتشار واالتصال الخاصة هذا المعيار يق
بالمشروع ومدى كفايتها ومالءمتها لمعالجة مختلف الفئات 
المستهدفة والجمهور، وبناء التآزر والتعاون مع مشاريع وفاعلين 

 آخرين.

20 

هذا المعيار يقيم ميزانية المشروع والنسبة بين التكاليف التقديرية  جودة العرض المالي 3
الحقيقية. الطلبات التي تقدم استراتيجية تمويل واضحة  والتكاليف

مدعومة بأدلة تفصيلية عن مصادر التمويل التكميلية المحتملة 
 أو المؤكدة سيتم تقييمها بصورة إيجابية.

20 

هذا المعيار يقيم إمكانيات المشروع من خالل تقييم جودة وهيكل  إمكانات فريق المشروع  4
 . وشركائه فريق المشروع

15 

هذا المعيار يقيم خبرة مقدم الطلب في المجال المتعلق بالمشروع  الخبرة السابقة 5
 .النتائجمن أجل ضمان تقديم نوعية جيدة من 

15 

 

 


