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اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية

اعالن رقم  2018/1يتعلق بطلب تمويل مشاريع في اطار البرنامج
االفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2018

ينهي عامل اقليم فجيج ،رئيس اللجنة االقليمية للتنمية البشرية ،للراغبين في االستفادة من دعمم المبمادرة الو نيمة
للتنمية البشرية ،انه سيتم تلقمي لبمات تمويمل المشماريم المتعلقمة بتمويمل ودعمم االنشم ة الممدرة للمدخل والمتيحمة
لفرص الشغل في إ ار البرنامج األفقي لسنة  .2018وستتم عملية تلقي ال لبات وفق الشرو التالية:

 -3المشاريم غير مقبولة ويتعلق االمر ب:

إعـالن عــن طلـب دعــم المشاريــع رقم 2016/1

 المشاريم المقدمة من رف الهيئات المكونة من رف افراد العائلة الواحدة؛
 المشاريع التي سبق ألصحابها االستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية او من تمويل عمومي موجه الى خلق
اقتصادي (مقاوالتي ،المقاولين الشباب ،التشغيل الذاتي ،وكاالت التنمية)....؛
في إ ار البرنامج األفقي نشا
 -1يشتر في هذه المشاريم ما يلي :
لسنة ،2016
 المشاريم المقدمة من رف الموظفين والمأجورين ،وأعوان المقاوالت العمومية وكذا أزواج وأبناء الذين
 ان يستهدف محور االنش ة المدرة للدخل الفئات االجتماعية االكثر فقرا واقصاءا ،المنظمة داخل هيئة
(تعاونية أو شركة اشخاص ) (SNCأو مجموعات ذات النفم االقتصادي ،والمكونة من الشباب العا ل في
استفادوا من دعم المبادرة الو نية للتنمية البشرية خالل السنتين األخيرتين؛
وضعية هشة ،النساء في وضعية هشاشة واقصاء ،االشخاص في وضعية اعاقة دون موارد ،االشخاص
 المشاريم المقدمة من رف ،الهيئات التي يكون رئيسها او أحد أعضائها منتخبا؛
المسنين الناش ين دون موارد ،االشخاص الممارسين لحرف تقليدية نادرة او في ور االنقراض،
 المشاريم التي تلحق الضرر بالبيئة؛
االشخاص ذوي المبادرات الجيدة في مجال تنمية المنتجات المجالية المحلية ،االشخاص المحتاجين؛
 المشاريم التجارية المحضة؛
 ان تنجز بالمجال الترابي إلقليم فجيج؛
 ان يكون المؤسسون للهيئة صاحبة ال لب هم نفسهم المستفيدين المباشرين؛
 -4مساهمة المبادرة الو نية للتنمية البشرية في تمويل المشاريم :
 ان تتقدم الهيئة بمشروع واحد فق  ،وان ال يتواجد نفس األشخاص في أكثر من هيئة واحدة؛
ان سقف مساهمة المبادرة الو نية للتنمي ة البشرية في تمويل أي مشروع متعلمق باألنشم ة الممدرة للمدخل همو
محدد ومنصوص عليمه فمي الممذكرة التوجيهيمة لتفعيمل المبمادرة الو نيمة للتنميمة البشمرية للفتمرة ،2015-2011
 - 2المعايير العامة الختيار وقبول المشاريم :
بحيث ال يتجاوز الحد االقصى لمساهمة المبادرة الو نية للتنمية البشرية  ، % 70من التكلفة االجمالية في حدود
فيما يتعلق بالمعايير العامة الختيار المشاريم ،فهي محددة بالمذكرة التوجيهية  2015-2011وبدالئل المسا ر
 300.000درهم للمشروع  ،على ان ال تقل مساهمة الهيئة حاملة المشروع عن  . %30وكل زيادة تفوق سقف
للمبادرة الو نية للتنمية البشرية والخاص بهذه العملية وكذا توصيات اللجنة االقليمية للتنمية البشرية ويتعلق
 300.000درهم تتحملها الهيئة حاملة المشروع.
األمر ب :
بإمكان الراغبين في االستفادة تلقي كل الشمروحات المتعلقمة بمدعم المشماريم ممن قسمم العممل االجتمماعي بعمالمة
أهداف و بيعة المشروع ومدى مالئمته لمبادئ المبادرة الو نية للتنمية البشرية والخصوصية المحلية
إقليم فجيج.
والترابية؛
 -5سحب وايداع ملفات لبات دعم المشاريم والوثائق اإلدارية الم لوبة:
 خبرة ودراية الهيئة حاملة المشروع والمستفيدين بالنشا المزمم خلقه؛
تسحب وتودع ملفات لب الدعم والئحة الوثائق اإلدارية والتقنية الم لوبة من سكرتارية اللجنة اإلقليمية للتنمية
 إمكانيات االنجاز الفعلي للمشروع ومدى جدواه؛
البشرية  -قسم العمل االجتماعي بعمالة إقليم فجيج -ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن وتستمر إلى غاية يموم
 وقم المشروع على المستفيدين وقدرة حامله على المساهمة في تمويله و تعبئة شركاء آخرين ؛
االثنين  2يوليو  2018قبل الساعة الثانية عشر زواال كمخخر أجمل .ال تقبمل الملفمات التمي لمم يمتم سمحبها ممن
 احترام المشروع لمعايير المحافظة على البيئة؛
قسم العمل االجتماعي والتي ال تتوفر على كل الوثائق الم لوبة.
 أن يكون ملف لب التمويل والوثائق اإلدارية والقانونية لحامل المشروع كاملة داخل اآلجال المحددة في
اإلعالن؛
وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال بقسم العمل االجتماعي بالعمالة
 ان تتم المصادقة على المشروع من رف اللجنة االقليمية للتنمية البشرية؛
 كل مشروع تم انتقاؤه والمصادقة على تمويله يكون موضوع اتفاقية شراكة خاصة تحدد بموجبها
بوعرفـة فـي:
التزامات األ راف المعنية .
عامل االقليم،
رئيس اللجنة االقليمية للتنمية البشرية
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