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 تمهيد .1.1

تعزيز ى مين والالجئين" إلعمل وغير المتعلّ لعاطلين عن الل والتضامنيّ  جتماعيّ تعزيز اإلقتصاد اإل - MoreThanAJobيهدف مشروع "
( SSE) ضامني  والت ماعي  جتاإل ون أقوى بين الجهات الفاعلة في اإلقتصادللفئات الضعيفة من خالل تعا الي  والعم   جتماعي  دماج اإلناإل

 (.PAواإلدارات العامة )

الفاعلة في  التقليديّة لجهاتز عن امات التي تتميّ عة واسعة من المنظّ لإلشارة إلى مجمو والتضامنيّ  جتماعيّ يتزايد إستخدام تعبير اإلقتصاد اإل
ي التضامن. وهولترابط اون واالتع في عالقاتة واضحة وتتضمن أشكاالا مختلفة جتماعيّ ة وإقتصاديّ بميزتين أساسيتين: لها أهداف إاالقتصاد 

ة جتماعيّ اإل لشركاتوا الغير ربحيّة ساتات المشتركة والمؤسّ جمعيّ ات والة والتعاونيّ غير حكوميّ المات ، المنظّ تشمل، على سبيل المثال
 مات المماثلة.مات التجارة العادلة أو غيرها من الشركات والمنظّ ومنظّ 

وير خدمات مبتكرة ز تطوواقعهما المختلف سيعزّ ( PA( واإلدارات العامة )SSEاإلقتصاد اإلجتماعّي والتضامنّي )إن تحسين التعاون بين 
روس في لتي فرضهااوارئ ، ال سيما في أعقاب حالة الطة لمجتمعاتناقتصاديّ ة واإلجتماعيّ ة قادرة على اإلستجابة للتحديات اإلفعاليّ  وأكثر

Covid19.   مان وض ضعف،األلحماية الشرائح  قويّ  إجتماعيّ  دعمة وجود نظام طت هذه الحالة الطارئة الضوء على أهميّ سلّ  ،اواقعي
 وأن يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص نفسها. ،عدالا مجتمعات أكثر 

( SSEفي اإلقتصاد اإلجتماعّي والتضامنّي )على إحداث تغيير في طريقة عمل الجهات الفاعلة  MoreThanAJobمشروع  عملي
إلضافة إلى ديدة باة جيّ ماعجتة إطات تجريبيّ ويهدف إلى دعم تطوير مخطّ  .كثر فقراا معاا لتوفير الخدمات للفئات األ( PAواإلدارات العامة )

 حتياجات الفئات المستهدفة.ة لإلستجابة بشكل أفضل إلة تحسين السياسات الحاليّ قتراحات حول كيفيّ تحليل وتقديم إ

مليون يورو من االتحاد  1.8مليون يورو، بمساهمة 2بميزانية تقّدر ب  ENI CBC 2014-2020تمويل المشروع من قبل برنامج  يتمّ 

لمزيد من  اليونان وإيطاليا.األردن، لبنان،  ،فلسطينشركاء من خمس دول: المشروع  ويضمّ كتمويل مشترك.  % 10واألوروبي، 

 http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob  .المعلومات، يرجى زيارة الرابط: 

 

  فرعيّة منح إلستقطاب الدعوة أهداف .1.2
لعامة اإلدارات اوتضامني  باإلقتصاد اإلجتماعي  والة هو تمويل مشاريع التعاون الخاصة الهدف من هذه الدعوة لمقترحات المنح الفرعيّ إّن 

 .الي  العم  و تماعي  جندماج اإلمن أجل زيادة فرصهم في اإل فقرا  كثر ألة للفئات اجتماعي  أنظمة الدعم والخدمات اإلتحسين  الهادفة إلى

رة خالل فت مّي،رسبشكل  مةع التعاون مع اإلدارة العاالمبادرات التي تتوق  على  ،إلزامي  كشرط  الفرعيّة،قتراح المنحة يجب أن يشمل إ
 دة.ة المحدّ العامّ  لجهةمع ا التوقيع على مذكرة تفاهم واحدة على األقلمع  المشروع،

 اور التالية:المشاريع على أحد المح ترّكزيجب أن 

 ة.ة والمشاركالثقاف ودعم التوظيف | ستشارات | التعليم والتدريب | التوجيه المهني  األسرة والدخل | خدمات الصحة واإلدعم 

ير من تطو سيستفيدون شخص 500ما ال يقل عن  تستهدفمة في إطار هذه الدعوة إجراءات ن المقترحات المقدّ ع أن تتضمّ من المتوقّ 
 ة وخدمات الدعم والفرص المنفذة.جتماعيّ إلى الخدمات اإل وتحسين الوصول

 الماليّ  التخصيص .1.3

 في المشروع رئيسي شريك< بصفته جامعة مؤتةحتفظ >تيورو.  40.000المبلغ اإلجمالي المتاح بموجب هذه الدعوة للمنحة الفرعية هو 
 بالحق في عدم منح جميع األموال المتاحة.

قد المنحة عليها في ع لمنصوصوفقاا للشروط ا تقديم النشاط والتقرير الماليّ  كاليف. يجب على الممنوحسترداد التة أشكال إعيّ تأخذ المنحة الفر
 ة.الفرعيّ 

 ة قائمة على النتائج.ستكون تقاريرالمنح الفرعيّ 

 ةحجم المنح الفرعيّ 

 يورو. 20.000مشروع المنحة الفرعية هو  ةاألقصى لميزاني   الحد  

http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
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ا على  حاد األوروبي  ت  األقصى لمساهمة اإل الحد   يقتصر جب أن يكون التمويل المشترك ، وية المؤهلة لإلجراءمن التكلفة اإلجماليّ  ٪90أيضا
 كاليف المؤهلة.الت ٪ على األقل من إجماليّ 10ة لمشروع المنحة الفرعيّ 

ف ة( بخالحليّ مة / يّ ة / إقليمة )وطنيّ ة أو خاصّ من مصادر عامّ ، أو ةم الطلب الخاصّ توفير التمويل المشترك من موارد مقدّ  يجب أن يتمّ 
 .حاد األوروبيّ تّ ة اإلميزانيّ 

 سترداد التكاليف.ة أشكال إخذ المنحة الفرعيّ تتّ 

 الفرعيّة المنح لمقترحات الدعوة هذه قواعد .2

 ENI CBC Medبما يتوافق مع قواعد برنامج   تحدد هذه اإلرشادات قواعد تقديم وإختيار وتنفيذ اإلجراءات الممّولة بموجب هذه الدعوة
 (.http://www.enicbcmed.eu/، والذي ينطبق على الدعوة الحاليّة )متاح على اإلنترنت على هذا العنوان  2020-2014

 )المتقدّمون( األهليّة معايير  .2.1

 مين:يجب على المتقدّ  ة،فرعيّ منحة  لكي تكون مؤهالا لهذه الدعوة للحصول على

 أن يكون الشخص قانونّي • 

عرفة مع دة في إنتاج السلع والخدمات والمها ميزة محدّ ل -( SSE) والتضامنيّ  جتماعيّ مات من اإلقتصاد اإلن من المنظّ نوع معيّ  أن يمثّلو •
التعاونيات وة حكوميّ الغير )من بين أمور أخرى(: المنظمات  مثالا  -ة وتعزيز التضامن جتماعيّ ة واإلقتصاديّ السعي لتحقيق األهداف اإل
جب أن تكون ولكن ي ا،أيضا المشاركة  يجوز للكيان الربحيّ  واإلجتماعيّة؛ة ربحيّ الغير ات والمؤسسات والجمعيّ ومؤسسات المنفعة المتبادلة 

 و صارم،بشكل  مشاركتهم على أساس غير ربحيّ 

 و<  المملكة االردنية الهاشميةيتم تأسيسها في >• 

 وليس العمل كوسيط. اإلجراء،أن يكون مسؤوالا بشكل مباشر عن إعداد وإدارة • 

يتم إبالغ المتقدمين األشخاص الذين يتمتعون بصالحيات التمثيل أو اتخاذ القرار أو السيطرة على أنه ، في حالة ، وفي حالة الكيانات القانونيّة
ة التفاصيل الشخصيّ , ENI CBC ل 1القواعد التنفيذيّة من vi.52.2 أو االستبعاد وفقاا للمادة وجودهم في إحدى حاالت االكتشاف المبكر 

سم المعطى لألشخاص الذين يتمتعون بصالحيات  واإلسم واإلوالعنوان والشكل القانونيّ  المعنويّ ل إذا كان الشخص اسم األوّ ، اإل)اإلسم
، وإبالغ األشخاص ستبعاد المبكرد يتم تسجيلهم في نظام الكشف واإل( قعتباريّ شخص اإل، إذا كان الر أو السيطرةالتمثيل أو اتخاذ القرا

 ق بمنح عقد المنحة أو تنفيذه.ة فيما يتعلّ والجهات المعنيّ 

 .ة وأنه على دراية بالبند أعالهمعاييراألهليّ لمعلناا أنه يمتثل ل الشرف،يجب على مقدم الطلب التوقيع على إعالن 

 ة.لمنحة الفرعيّ ا مقّدم" جامعة مؤتة" المشروع  للشريك  األساسي المحاور م الطلب هوسيصبح مقدّ  ة،الفرعيّ د المنحة في حالة منح عق

 بشأنها الطلب تقديم يمكن التي اإلجراءات المؤّهلة: اإلجراءات  .2.2

 ةمدّ ال

 .أشهر 8رة للعمل ة المقرّ يجب أن تكون المدّ 

 القطاعات أو المواضيع

ة واإلدعم   ةة والمشاركالثقاف |ودعم التوظيف  ستشارات | التعليم والتدريب | التوجيه المهني  األسرة والدخل | خدمات الصح 

 أنواع اإلجراءات

 فيما يتعلق لمحليّ احتياجات والتحديات الناشئة على المستوى ادرات أوغيرها بما يتماشى مع اإليمكن أن تشمل المقترحات إحدى هذه المب
 اضيع المذكورة أعاله )القائمة ليست شاملة(:بالمو

 خدمات دعم التوظيف والتوجيه المهني للعاطلين عن العمل لدعم دخولهم إلى سوق العمل.• 

                                                           

1 EC Regulation 897/2014. 

http://www.enicbcmed.eu/


 
 

 MoreThanAJob< –   4 <القواعد التوجيهيّة لمقدّمي طلبات المنح الفرعيّة

ن أصول المؤهالت واألشخاص م يفيدعم دمج العمالة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل العاطلين عن العمل وضع• 
 مهاجرة.

 .للمنطقة يّ جتماع واإلقتصاديّ  اإلالمؤسسات االجتماعية الجديدة / المنشأة حديثاا والتي تدعم قدراتها لتعزيزالنموّ  و/ أو تعزيز أنشطة إنشاء• 

ك بما في ذلن مستفيديمن خالل تعاون مختلف ال للمنطقة قتصاديّ  واإلجتماعيّ  اإلتعززالنموّ   التيجتماعيّ تطوير أشكال من التوليد اإل• 
 ة.ة والعامّ ة والربحيّ فاعلة غيرالربحيّ الجهات ال

ا لتعزيز إة الموجّ ة والتدريبيّ الخدمات التعليميّ •  و الدورات أعد المدرسة طة ما بمثل أنش والتوظيف،ندماجهم في المجتمع هة للفئات األكثر ضعفا
 ل.دون مؤهّ  بالغينة للالمهنيّ 

 .جتماعيّ ي ظاهرة التهميش واإلقصاء اإلجل التدخل فأوضاع الهشاشة والحرمان بين الفئات الضعيفة من أ إظهار• 

 جتمعاتنا.عيفة في ملتشجيع وتعزيزالمشاركة النشطة للفئات الض والضواحي المحرومة لحضريةاة في المناطق تعزيز اإلجراءات المجتمعيّ • 

 موقعال

 الضفة الغربيةيجب أن تتم اإلجراءات في المنطقة )المناطق(: 

 الوضوح

ل أو شارك في قد موّ  ENI CBC Med 2014-2020خاذ جميع الخطوات الالزمة لإلعالن عن حقيقة أن برنامج تّ دمين إيجب على المتق
مة ت مصمّ صاالتّ مات وإة معلوا أنشطا أو جزئي  كلي   حاد األوروبيّ تّ لها اإليجب أن تتضمن اإلجراءات التي يموّ  اإلمكان،تمويل اإلجراء. بقدر 

 ذا الدعم.هائج وتأثير كذلك نتو المعنيّة،للعمل في البلد أو المنطقة  حاد األوروبيّ تّ اإلأو عام بأسباب اإلجراء ودعم  دلزيادة وعي جمهور محدّ 

متطلبات  )انظر حاد األوروبيّ تّ ات وضمان وضوح تمويل اإلواألولويّ  متثال لألهدافة اإلمين للحصول على منحة فرعيّ يجب على المتقدّ 

 (.حاد األوروبيّ تّ ة لإللإلجراءات الخارجيّ  التواصل والوضوح

 ممتقدّ  عدد الطلبات لكلّ 

 ة.بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات فرعيّ  أكثر من طلب واحدم الطلب تقديم لمقدّ  ال يجوز

 تضمينها يمكن التي التكاليف التكاليف: أهلية .2.3

 تتّخذ المنحة الفرعيّة أشكال إسترداد التكاليف.

تقدير  ية عبارة عنلميزانيمكن تغطية التكاليف المؤهلة فقط من خالل المنحة الفرعية. فئات التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة موضحة أدناه. ا
 ة.للتكلفة وسقف إجمالي للتكاليف المؤهل

 التكاليف المباشرة المؤهلة

 .عروضاللكي تكون مؤهالا بموجب هذه الدعوة لتقديم من عقد المنحة الفرعيّة  9يجب أن تتوافق التكاليف مع أحكام المادة 

 تشمل التكاليف المؤهلة ما يلي:

 نفيذ المشروع.ذا لم يتم تإ ديدهاحصراا ولن يتم تس روعم الطلب فيما يتعلق بالمشذها مقدّ ة المتعلقة بتكاليف األنشطة التي ينفّ الموارد البشريّ • 

 تكاليف السفر واإلقامة التي تغطي نفقات سفرالموظفين واألشخاص اآلخرين المشاركين في المشروع.• 

ة ملة( المحددعو المست)الجديدة أ طويلة األمدللمعدات والسلع ال األجل،أنها شراء أو تأجير طويل  المتعارف عليها فقطتكاليف المعدات • 
 .٪ من إجمالي التكاليف المؤهلة للمشروع15يمكنهم تجاوز نسبة لغرض المشروع. ال  صة حصراا والمخصّ 

 إلخ. والترجمة، والنشر،المعلومات  وأنشطةر، اإليجاالخدمات بما في ذلك التكاليف مثل • 

ق الذي واسطة المدقّ ب سيتمّ  ةات اإلنفاق من عقد المنحة الفرعيّ عمليّ من ة على أن التحقق مون( على المنحة الفرعيّ م الطلب )المتقدّ يوافق مقدّ 
 تعاقد معه المستفيد الرئيسي / الشريك في المشروع >أدخل اسم المنظمة<.

 تكاليف غير مؤهلة

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
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 التكاليف التالية غيرمؤهلة:

 (؛خدمة الديون )الفائدةالديون و رسوم 

  ّحتملة؛المة لتزامات المستقبليّ صات الخسائرأو اإلمخص 

  ّاألوروبّي؛ حادتّ إلأو برنامج عمل يتلقى منحة من ا تمويلها من خالل عمل آخر التكاليف المعلنة من قبل المتقدمين والتي يتم 

 .شراء األراضي أو المباني 

 خسائر صرف العملة. 

 ة ة الوطنيّ لتشريعات الضريبيّ سترداد بموجب المضافة ، ما لم تكن غير قابلة لإلالضرائب والرسوم ، بما في ذلك ضريبة القيمة ا
تفاقية ع الدول الشريكة ، وفقاا ألحكام إذات الصلة ما لم ينص على خالف ذلك في األحكام المناسبة التي تم التفاوض عليها م

 ؛ 2التمويل ذات الصلة

  ثالثة؛قروض ألطراف 

 .الغرامات والعقوبات ومصاريف التقاضي 

  ة؛عينيّ مساهمات 

  والمواقع اإللكترونيّة.تكاليف تطوير المنصات 

 السلوك ومدونة األخالقيّة الشروط .2.4

 أ( عدم وجود تضارب في المصالح

 اآلخرين أو طلباتمي ال يكون له عالقة مماثلة في هذا الصدد مع مقدّ تضارب في المصالح ويجب أالّ  م الطلب بأيّ ر مقدّ  يتأثّ يجب أالّ 
ة مع انونيّ قت غير تفاقياأو الدخول في إ سريّة،م الطلب للحصول على معلومات قدّ األطراف المشاركة في اإلجراءات. أي محاولة من قبل م

نتها ييمها ومقارها وتقالمنافسين أو التأثير على لجنة التقييم أو المستفيد الرئيسي للمشروع / الشريك أثناء عملية فحص الطلبات وتوضيح
 ة.ستؤدي إلى رفض طلبه وقد يؤدي إلى عقوبات إداريّ 

 رام حقوق اإلنسان والتشريعات البيئية ومعايير العمل األساسيةحتب( إ

لذين حصلوا امين قدّ يجب على المت به،متثال لحقوق اإلنسان. على وجه الخصوص ووفقاا للقانون المعمول يجب على مقدم الطلب وموظفيه اإل
كما هو قتضاء واإل ة حسبسيّ مع معايير العمل األسا، وطرافاأل متعددةالتفاقات البيئية للتشريعات البيئية بما في ذلك اإلمتثال اإل على عقود

لعمل ا والقضاء على ،ةماعيّ ات والمفاوضة الجتفاقيات بشأن حرية تكوين الجمعيّ ة ذات الصلة )مثل اإلالعمل الدوليّ مة تفاقيات منظّ د في إمحدّ 
 وإلغاء عمالة األطفال(. واإللزامّي، الجبريّ 

 

 

 

 

 لرشوةج( مكافحة الفساد وا

 جامعة مؤتةحتفظ تمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والقوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد. يجب على مقدم الطلب اإل
مرحلة من مراحل  ي أيكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع فة إذا تم إأو إلغاء المنحة الفرعيّ في المشروع وهيئات البرنامج بالحق في تعليق 
ة أو عمولة ألي ة أو إكراميّ فإن "الممارسات الفاسدة" هي عرض رشوة أو هديّ  الحكم،عملية الترسية أو أثناء تنفيذ العقد. ألغراض هذا 

 نتهى بالفعل.يتعلق بمنح عقد أو تنفيذ عقد إ متناع عن أي عملخص كإغراء أو مكافأة ألداء أو اإلش

                                                           

2 For details on VAT and tax provisions set in Financing Agreements (FA), the potential applicants may refer to the 

specific national provisions.  

 عتداء الجنسي:الجنسي واإلستغالل عدم التسامح مطلق ا مع اإل

 لطلب.مقدم الة رعلى المصداقية المهنيّ مشروع يؤثّ ما يتعلق بكل سلوك غير"عدم التسامح" في ة سياسةة األوروبيّ تطبق المفوضيّ 

، وكذلك ةيّ ساءة اللفظة أو اإلستغالل أو المضايق أو اإلعتداء الجنسي أو اإلعتداء الجسديّ لجسدي أوالعقوبة أو التهديد باإليُحظر اإليذاء ا

 أشكال التخويف األخرى.
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 حتيالت أو المخالفات أو اإلد( اإلخالل باإللتزاما

إللتزامات ع لخرق اقد خضإجراء المنح  أن ، حيث يثبتبالحق في تعليق أو إلغاء اإلجراءفي المشروع وهيئات البرنامج  جامعة مؤتةحتفظ ت
اع عن متنشروع اإلد من المفيجوز للمستفي،  حتيال بعد منح العقدإذا تم اكتشاف خرق لإللتزامات أو مخالفات أو إحتيال. أو المخالفات أو اإل

 إبرام العقد.

 إتباعها الواجب واإلجراءات التقديم كيفية .2.5
 التطبيقات .2.5.1

ديم باللغة تقدمين التقلى المالتوجيهية )الملحق أ(. يجب ع ستمارة الطلب المرفق بهذه القواعديم بإستخدام نموذج إمقدمو الطلبات مدعوون للتقد
 العربية.اإلنجليزية أو 

 قتراح في نموذج الطلب باللغة اإلنجليزية.ص اإليجب أيضاا ملء ملخّ 

 من المستندات التالية: طلب التقديمحزمة تتكون 

 (م الطلبستمارة الطلب )بما في ذلك إقرار مقد  إ -الملحق األول • 

 الميزانية -الملحق الثاني • 

لطلب. اى رفض يمكن تقييمه بشكل صحيح. قد يؤدي أي تضارب كبير إل يرجى ملء نموذج الطلب الكامل بعناية وبوضوح قدر اإلمكان حتى
 وضوعي.قييم متمة غير واضحة وبالتالي تمنع السلطة المتعاقدة من إجراء لن يتم طلب التوضيحات إال عندما تكون المعلومات المقدّ 

 لن يتم قبول الطلبات المكتوبة بخط اليد.

ت لمعلومات ذاالى جميع عأن تحتوي هذه الوثائق مين. لذلك من المهّم جّداا فقط إلى المقيّ  لتقديمطلب ايرجى مالحظة أنه سيتم إرسال حزمة 
 الصلة المتعلقة بهذا اإلجراء.

 يجب عدم إرسال أي مالحق إضافية.

 عنوان وكيفية إرسال الطلبات .2.5.2

 

ا يجب تقديم حزمة الطلب   maaitah_noor@hotmail.comالتالي إلى عنوان البريد اإللكتروني  إلكترونيّا

 لمنحة الفرعية<._ >اسم مقدم الطلب الرئيسي لمقترح ا )االردن (للمنح الفرعية  MoreThanAJob_Callالموضوع التالي: مع 

 سيتم رفض الطلبات التي يتم إرسالها بأي وسيلة أخرى أو إرسالها إلى عناوين أخرى.

 .الغير مكتملة رفض الطلباتقد يتم 

  الموعد النهائي لتقديم الطلبات .2.5.3

  .20/06/2021الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 سيتم رفض الطلب المرسل بعد الموعد النهائي تلقائي ا.

 مزيد من المعلومات حول تقديم الطلبات .2.5.4

الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي  أيام قبل 10البريد اإللكتروني في موعد أقصاه يمكن إرسال األسئلة عبر 
maaitah_noor@hotmail.com، .مع اإلشارة بوضوح إلى مرجع دعوة المنح الفرعية 

 أيام قبل 5  يتجاوزالعد هذا التاريخ. سيتم تقديم الردود في موعد في المشروع بتقديم توضيحات لألسئلة الواردة ب جامعة مؤتةلتزم تال 
 الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

األخبار(. )قسم  http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob -سيتم نشر الردود الفردية أيضاا على موقع المشروع 
 طالع على األسئلة واألجوبة المنشورة.الموقع اإللكترونّي المذكور أعاله بانتظام لإللذلك يُنصح بالرجوع إلى 

 الطلبات وإختيار تقييم .2.6

mailto:maaitah_noor@hotmail.com
mailto:maaitah_noor@hotmail.com
http://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
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 مين الخارجيين.ثنين من المقيّ وإ جامعة مؤتةمن احد الطلبات من قبل لجنة تقييم مؤلفة من ممثل وب التدقيقسيتم 

  ملية التقييم من الخطوات التالية:لف عستتأ

 ةاإلداريّ  لتحقّقاتا -الخطوة األولى 

 ة وفقاا للقائمة التالية:ق من معايير األهليّ سيتم التحقّ  اإلداري،أثناء الفحص 

 غير موجود كال نعم ارالمعي

    ستمارة الطلب الصحيحة. إستخدام إتمّ 

    عربية أو اإلنجليزية""اللغة ال بـ طباعته قتراح وكتابة اإل تمّ 

    م الطلب وتوقيعه حسب األصول.مقدّ من قبل قرار اإلملء  تمّ 

    "االردن"تنفيذ اإلجراء في  سيتمّ 

    دات.من اإلرشا 2.2ة المسموح بها في القسم ة اإلجراء تساوي المدّ مدّ 

من  1.3ي القسم ة المطلوبة تتماشى مع تلك المذكورة فالمساهمة الماليّ 
 ة.التوجيهيّ  قواعدال

   

    تراح بحلول الموعد النهائي.قإلاتّم تقديم 

 

 فسيتم رفض الطلب على هذا األساس الوحيد. ة،األهليّ معايير الإذا أظهر فحص الطلب أن اإلجراء المقترح ال يفي ب

 التقييم النوعيّ  -الخطوة الثانية 

 قتراح وفقاا للمعايير التالية:بتقييم اإل مين خارجيين سيقومانسيتم إجراء تقييم الجودة بواسطة مقيّ 

  مالءمة اإلجراء ألهدافMoreThanAJob  ّة والموضوع المحددوأهداف دعوة المنح الفرعي 

 تصالجودة تصميم العمل بما في ذلك إستراتيجية اإل 

 جدوى خطة العمل 

 بعد االبتكار 

  ّيّ والكمّ  التأثير النوعي 

 لتكلفة للعملالفعالية من حيث ا 

 ا.د جد  = جيّ  5 د؛جيّ =  4 كاٍف؛=  3 ؛ضعيف=  2 جداا؛= ضعيف  1معيار على النحو التالي:  لكل 5و 1تعيين درجة بين  سيتمّ 

 مقابلةال - 3الخطوة 

مقابالت تم إجراء السي .عةلمشروع وأنشطته والنتائج المتوقّ إلى مقابلة عبراإلنترنت لمزيد من األسئلة حول أهداف ا ستخضع الطلبات المختارة
 مين الخارجيين.والمقيّ  جامعة مؤتةعن ل واحد من قبل ممثّ 

 اإلختيار -الخطوة الرابعة 

 الية: تقديم المستندات الداعمة التللتمويل رتبة الحاصلين على أعلى قتراحين اإل طلب منسي عبراإلنترنت،ت بعد المقابال

 النظام األساسي 

 .MoreThanAJobلمشروع  الدوليّة ةجنة التوجيهيّ تقديم المقترحين المختارين إلى اللّ  سيتمّ  المطلوبة،المستندات  ق منالتحقّ  بعد
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ر المشاريع التي ختيابشأن إ للحصول على إجماع نهائيّ  MoreThanAJobلمشروع الدوليّة ة جنة التوجيهيّ جتماع عبراإلنترنت للّ إ عقدسي
 دعمها وتمويلها. سيتمّ 

 فقط. ة للمشروعة الدوليّ جنة التوجيهيّ مين واللّ تقييم مقترحات المشاريع وفقاا لتقدير المقيّ  سيتمّ 

 التقييم بنتائج اإلخطار .2.7

 مضمون القرار .2.7.1

 أسباب القرار السلبي. الرفض،وفي حالة  طلبهم،للمشروع بشأن   جامعة مؤتةسيتم إبالغ المتقدمين كتابياا بقرار 

 إلرشاديالجدول الزمني ا .2.7.2

 

 المستندات المطلوب استكمالها

 مختوم من قبل المنظمة المتقدمة بالطلب(ستمارة الطلب )بما في ذلك التصريح المعبأ والموقع والإ -الملحق األول • 

 ةميزانيّ ال -الملحق الثاني • 

  3علوماتملل وثائق

 عقد المنحة األساسيّ 

 نموذج تقرير النشاط

 نموذج التقرير الماليّ 

 ENI CBC Med 2014-2020دليل تنفيذ مشروع برنامج لاإلدارة المالية الفصل السابع. 

 

 

                                                           

3 The standard grant contract, the activity report template and the financial report template are provided for 

informational purposes only. The final versions may undergo slight modifications 

  التاريخ

 ي /الموعد النهائي لطلب أي توضيحات من المستفيد الرئيس .1 أيام قبل الموعد النهائي للتقديم 10
 الشريك الرئيسي في المشروع

/  آخر موعد إلصدار اإليضاحات من قبل المستفيد الرئيسي .2 أيام قبل الموعد النهائي للتقديم 5
 الشريك الرئيسي في المشروع
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