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اللجنة امقليمية للتنمية الب رية

اعالن رقم  2018/2يتعلق بطلب تمويل مشاريع في اطار البرنامج
االفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2018
 3مساهمة المبادرة الوةنية للتنمية الب رية في تمويل الم اري :

ينهييي عامييل إقليييم فجيييج ،رئيييا اللجنيية امقليمييية للتنمييية الب ييرية ،إلييع علييم الجماعيياا الترابييية والجمعييياا
وباقي الفاعلين التنمويين المحليين الراغبين في االستفادة مين دعيم المبيادرة الوةنيية للتنميية الب يرية فيي
إةار البرنامج األفقي لسنة  ،2018بالمجاالا الترابية غيير المسيتهدفة ببرنيامج محاربية الفقير وببرنيامج
محاربيية االقءيياج االجتميياعي بالوسيية الح يير  ،عيين ال ييروف فييي تلقييي ةلبيياا تمويييل م يياري  ،بنسييبة
م روف لكل هيئة  .وستتم عملية تلقي الةلباا وفق ال روة التالية:

ان نسبة مساهمة المبادرة الوةنية للتنمية الب رية في تمويل الم اري يمكن ان تغةي  %80من المبلغ
االجمالي للم روف اال انه ،ال يمكن ان يتعدى تمويل الم اري السقف المحدد في  300.000درهم كمساهمة
المبادرة الوةنية  .يتم رح هكه المساةر للراغبين بقسم العمل االجتماعي .

 - 1ان تستهدف الم اري المقترحة :

 4الم اري غير مقبولة :

 تحسين الولوج إلع التجهيزاا والخدماا االجتماعية األساسية ( التعليم ،الءحة ،الماج ،التةهير)...؛
 التن ية السوسيو ثقافي والريا ي؛
 تعزيز الحكامة والقدراا المحلية علع الءعيد امقليمي؛
 دعم عملياا التواءل لفائدة الفاعلين المحليين؛
 مواكبة حاملي الم اري ؛
 انتاج ادواا منهجية في الهندسة االجتماعية؛

 الم اري التي تلحق ال رر بالبيئة؛
 الم اري التي سبق ألءحابها االستفادة من تمويل عمومي ؛
 المستفيدين المبا رين الكين ينتمون ألجهزة الحكامة التابعة للمبادرة الوةنية للتنمية الب رية؛
 الم اري المقدمة من ةرف الهيئاا التي يكون رئيسها او ع و فيها منتخب؛
 الم اري المقدمة من الهيئاا التي سبق لها ان استفادا من دعم المبادرة ولم تفي بالتزاماتها ولم ت من
استمرارية الم اري ؛
 تفاد م اري البناج.

 2ان تستجيب لمعايير قبول واختيار الم اري :
فيما يتعليق بمعيايير قبيول واختييار الم ياري كميا هيي محيددة فيي الميككرة التوجيهيية للفتيرة الممتيدة مين
 2011الييع  2015ومسيياةر المبييادرة الوةنييية للتنمييية الب ييرية المعمييول بهييا .ووفييق توءييياا اللجنيية
االقليمية للتنمية الب رية .م مراعاة االعتباراا التالية:
 أهداف الم روف و مدى مالئمته م مبادئ المبادرة الوةنية للتنمية الب رية؛
 إمكانياا التةبيق العملي للم روف و مدى جدواه؛
 وق الم روف و قدرته علع تعبئة ال ركاج وم اركة ومساهمة المستفيدين؛
الةاب المحلي للم روف و مؤ راا الفقر؛
 ةبيعة الم روف ومدى مالئمته لمعايير المحافظة علع البيئة؛
 أن يكون ملف ةلب التمويل والوثائق امدارية والقانونية لحامل الم روف كاملة وجاهزة داخل اآلجال
المحددة في امعالن؛
 أن تتم المءادقة علع الم روف من ةرف اللجنة امقليمية للتنمية الب رية ؛
 كل م روف تما المءادقة عليه من ةرف اللجنة امقليمية للتنمية الب رية يكون مو وف اتفاقية
راكة تحدد بموجبها التزاماا األةراف المعنية.

 5سحب وايداف ملفاا ةلباا دعم الم اري والوثائق امدارية المةلوبة:
تسحب وتودف ملفاا ةلب الدعم والئحة الوثائق امدارية والتقنية المةلوبة من سكرتارية اللجنة امقليمية للتنمية
الب رية  -قسم العمل االجتماعي بعمالة إقليم فجيج -ابتداج من تاريخ ن ر هكا االعالن وتستمر إلع غاية يوم
الخميا  28يونيو  2018قبل الساعة الثانية ع ر زواال كآخر أجل .ال تقبل الملفاا التي لم يتم سحبها من
قسم العمل االجتماعي والتي ال تتوفر علع كل الوثائق المةلوبة.

بوعرفـة فـي:
عامــل امقليــم،
رئيا اللجنة امقليمية للتنمية الب رية

و للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بقسم العمل االجتماعي بالعمالة

1

