إعالن طلب عروض املشاريع
موجه للجمعيات املنخرطة في برنامج  :ارتقاء لتأهيل الجمعيات بإقليم الحسيمة.
الطار العام :
في إطار إتفاقية الشراكة املوقعة بين وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية
االجتماعية الخاصة ببرنامج"ارتقاء لتأهيل الجمعيات بإقليم الحسيمة" بتاريخ  16اكتوبر  ،2017والذي يهدف إلى
تقوية قدرات النسيج الجمعوي و تمكينه من القيام بدوره في التنمية املحلية.
و استكماال لفقرات املخطط اإلقليمي لتقوية القدرات بإقليم الحسيمة ،و تفعيال للمكون" دعم املشاريع"
تعلن املنسقية الجهوية لوكالة التنمية اإلجتماعية بحهة طنجة-تطوان -الحسيمة  /ملحقة الحسيمة ،عن انطالق
عملية تلقي طلبات دعم املشاريع لفائدة الجمعيات املنخرطة بالبرنامج و ذلك ابتداء من  29اكتوبر  2019إلى غاية
 29نونبر  2019على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.
الهدف العام للبرنامج:
تأهيل النسيج الجمعوي مع ما يتطلبه املجال فيما يخص تسيير وقيادة املشاريع ،وتعزيز ميكانيزمات
املشاركة ،التشاور والتنسيق بين الجمعيات فيما بينها و مع الفاعلين اآلخرين.
األهداف الخاصة:





الرفع من جودة تدخل وأداء الجمعيات من أجل تحقيق اهدافها؛
العمل على تأهيل وتصنيف الجمعيات؛
تعزيز التشاور والتبادل بين النسيج الجمعوي للمشاركة في مسلسل التنمية املحلية؛
ترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة والشفافية واملسؤولية.

موضوع طلب املشاريع:
يوجه طلب املشاريع هذا لفائدة الجمعيات التنموية املنخرطة بالبرنامج واملشاركة بانتظام في أنشطتهما ،و ذلك من
أجل:




التطبيق العملي للمكتسبات املحصل عليها من خالل الدورات التكوينية املبرمجة،
تقوية القدرات في مجال تدبير املشاريع،
تقوية التعاون بين مختلف الفاعلين و تشجيع املشاريع املشتركة بين الجمعيات في أفق تعزيز فلسفة
و دينامية األقطاب الجمعوية.
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مجاالت الدعم و طبيعة املشاريع املستهدفة:



التجهيزات املكتبية والعتاد املعلوماتي (مكاتب ،كراس ي املكتب ،طاولة االجتماعات ،سبورة النشر،
حاسوب ،مسالط ضوئي)....،؛
كل مشروع من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا مباشرا على املستفيدين .

معاييرانتقاء الجمعيات:
-

أن تكون الجمعية حاملة املشروع منخرطة في البرنامج؛
أن تكون مواظبة على املشاركة في أنشطة البرنامج؛
أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛
االنتظام في عقد الجموعات العامة؛
انسجام أنشطة الجمعية مع ما هو منصوص عليه في قانونها األساس ي؛
عدم وجود اتفاقية شراكة سارية املفعول مع أحد مكونات القطب االجتماعي وتستثنى منها االتفاقيات
إطار وبرتوكوالت اتفاق؛
التوفر على مقر إذا اقتضت طبيعة املشروع ذلك.

معاييرانتقاء املشاريع:
-

احترام دورة املشروع؛
مالئمة و تناسب املشروع مع أهداف الجمعية؛
أن يكتس ي املشروع طابعا تشاركيا و ينبثق عن الفئات املستهدفة؛
أن يحترم مقاربة النوع اإلجتماعي و البيئة؛
أن يكون قابال لإلنجاز على املستوى التقني و املالي؛
أن يندرج في محيطه املؤسساتي؛
ال تتحمل وكالة التنمية اإلجتماعية سوى  %70من الكلفة اإلجمالية للمشروع؛
إعطاء األولوية للمشاريع التي تعبيء شركاء آخرين،
إعطاء األولوية للمشاريع املشتركة بين جمعيتين أو أكثر،
تستثنى مشاريع البنية التحتية األساسية من التمويل.
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ملف الترشيح:
يتعين على الجمعيات املنخرطة في البرنامج والراغبة في االستفادة من الدعم تقديم ملف طلب الترشيح
يتضمن الوثائق التالية:
-

طلب تمويل املشاريع الخاص بالجمعيات (وفق نموذج الوكالة)؛
نسخة مطابقة لألصل من القانون األساس ي للجمعية؛
نسخة مطابقة لألصل من محضر الجمع العام التأسيس ي للجمعية؛
نسخة مطابقة لألصل من محضر أخر جمع عام الخاص بتجديد املكتب املسير للجمعية؛
نسخة مطابقة لألصل من وصل اإليداع النهائي؛
الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
نسخة مطابقة لألصل من آخر تقرير أدبي ومالي حول أنشطة الجمعية؛
نسخة مطابقة لألصل من محضر اجتماع املكتب املسير للجمعية الذي تقرر خالله تقديم املشروع الى
وكالة التنمية اإلجتماعية؛
وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر ،أو التزام املؤسسة التي تتخذها الجمعية مقرا لها )اذا
اقتضت طبيعة املشروع دلك(.؛
بيان تفصيلي الثمان املعدات و التجهيزات املطلوبة؛

تودع ملفات طلب التمويل بمقر وكالة التنمية اإلجتماعية بالحسيمة الكائن بزاوية شارع موالي
عبد هللا،شارع املرابطين -الطابق األول ،الحسيمة ،و ذلك من  29اكتوبر  2019إلى غاية  29نونبر2019
على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.
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