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 يةاإلستراتيجلمشاريع لمقترحات االدعوة  

 

 المقدمة
هو برنامج متعدد " ENI CBC MED 2014-2020 البحر األبيض المتوسطالتعاون عبر الحدود لحوض برنامج "

 (.ENIتحاد األوروبي في إطار أداة الجوار األوروبية )اإلاألطراف للتعاون عبر الحدود بتمويل مشترك من 
لتعاون عبر الحدود في سياق سياسة الجوار األوروبية، مكملة للجهود المبذولة في فر البرنامج إطارا لتنفيذ أنشطة ليو 

ستقرار ورخاءمتوسطية، بهدف نهائي هو تطوير منطقة سالم و -الشراكة األوروإطار  تحاد إلجوار بين دول اوحسن  ا 
 .(MPCs) والدول المتوسطية الشريكة (EUMCs) وروبي المتوسطيةألا

 
 مرجعيةالملفات ال

 التالية:طالع على الوثائق اإلستراتيجية، يرجى من مقدمي الطلبات اإلإلعداد وتنفيذ المشاريع 
 2102آذار  00 تاريخب األوروبيوالمجلس للبرلمان  232/2102( رقم EC) ENIوروبية الجوار األ سياسة الئحة -

 ،نشاء أداة الجوار األوروبيةإل
التي تحدد أحكاما لتنفيذ  2102آب  07 تاريخ( 798/2102)الالئحة التنفيذية رقم   ENI CBCقواعد تنفيذ  -

األوروبي والمجلس للبرلمان  232/2102برامج التعاون عبر الحدود الممولة بموجب الئحة االتحاد األوروبي رقم 
 ،ةأداة الجوار األوروبي إلنشاء

ة األوروبية الذي وافقت عليه المفوضي ENI CBC Med البرنامج التشغيلي المشترك لحوض البحر المتوسط -
 ( والمرفقات ذات الصلة،C (2015) 9133قرار رقم ) 08/02/2102بتاريخ 

 . ENI CBC Med ستراتيجي للبرنامج التشغيلي المشترك لحوض البحر المتوسطالتقييم البيئي اإل -
 (.www.enicbcmed.euللبرنامج ) لكترونياإلطالع على جميع هذه الوثائق على الموقع يمكن اإل

 

 المختارة والميزانيةولويات ال 
كما في  8المشتركة"، تستهدفت هذه الدعوة للمشاريع اإلستراتيجية األولويات المواضيعية ال  المتابعةقرار "لجنة لوفقا 

. تبلغ مجموع مساهمة اإلتحاد األوروبي يجب ان يشير مقترح المشروع بوضوح إلى أولوية واحدة فقطالجدول أدناه. 
 على النحو التالي: 8موزعة بين األولويات  يورو 51,601,115,16المتاحة لهذه الدعوة للمشاريع اإلستراتيجية 
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الهدف 
 الولويات الموضوعي

مساهمة اإلتحاد 
 الوروبي اإلرشادية

التمويل المشترك 
على القل  01%)

من مجموع 
 التمويل(

 المجموع

تطوير  0أ.
 األعمال

الشركات و 
الصغيرة 
 والمتوسطة

دعم الشركات الناشئة،  0.0ا.
 التركيز بشكل خاص على مع

 والنساء رجال األعمال الشباب
 ةالملكي حقوقتيسير حماية و 

ند ع وتسويقها الفكرية لهم
 اإلمكانية

5,.61,111,51€  € 755.334,30 € 7.553.342,98 

 الشبكاتدعم و تعزيز  2.0أ.
لتجمعات، األورومتوسطيه، ا

سالسل القيمة و  االتحادات
التقليدية  في القطاعات

السياحة، األغذية الزراعية، )
( الخ، المنسوجات/المالبس

)األفكار  وغير التقليدية
للتنمية  مبتكرةحلول ل

اإلسكان البيئي، ، الحضرية
 ةمستدام ةتقنيات مائي
ة ، الطاقنظيفة توتكنولوجيا
، الصناعات المتجددة

 (وغيرهااإلبداعية، 

5,.61,111,51€  € 755.334,30 € 7.553.342,98 

دعم  2أ.
التعليم، 
البحث، 
 التطوير

التكنولوجي 
 بتكار.واإل

 نقل التكنولوجيادعم  0.2أ.
، نتائج البحوث وتسويق
، بين البحوث الروابطتعزيز 

العاملين في الصناعة وكذلك 
 القطاع الخاص.

06,421,002,26€  €1.693.368,28 €16.933.682,77 

 تعزيز 3أ.
دماج ناإل

، تزويد الشباب 0.3أ.
 13.546.946,21€ 1.354.694,62€  €04,064,460,66أولئك الذين ينتمون وخاصة 
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 جتماعياإل
مكافحة و 

 الفقر

)شباب  NEETSإلى فئة ال 
 ،بدون تعليم تدريب أو عمل(

بمهارات تساعد على  والنساء
 الحصول على عمل.

حماية  2ب.
البيئة، 

التكيف مع و 
التغير 
المناخي 
والتخفيف 
 من آثاره

 مبادراتدعم  0.2ب.
حلول  تستهدف مستدامة
 لزيادة وتكنولوجية مبتكرة
يع تشجستخدام المياه و إكفاءة 

 ةغير التقليدي المياه ستخدامإ

6,050,202,40€  €1.018.159,36 €10.181.593,57 

 الحد من توليد 2.2ب.
، وتشجيع البلدية النفايات

المفصول  المصدر جمع
 لها األمثل ستغاللواإل

 العضوي وبخاصة العنصر

6,050,202,40€  €1.018.159,36 €10.181.593,57 

 المتجددة الطاقة 3.2ب.
إعادة  دعم - وكفاءة الطاقة

 كلفةالت من حيث فعالية تأهيل
 ذات الصلةالطاقة المبتكرة و 
المناطق بنية و األأنواع ب

 مع التركيز علىالمناخية، 
 المباني العامة

6,050,202,40€  €1.018.159,36 €10.181.593,57 

 

 
 ؟من يمكنه التقدم بطلب

األقاليم المؤهلة في البلدان المشاركة في البرنامج، وأن يستوفوا ن يكونوا من أ مقدمي الطلبات والشركاء علىيجب 
 المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات.معايير األهلية المشار إليها في 

 

 المناطق المجاورة المناطق المؤهلة البلد

تلمسان، عين تموشنت، وهران ، مستغانم ، الشلف، تيبازة،  الجزائر

الجزائر، بوميرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، 

 عنّابة، الطارف

 ستحدد الحقا
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 ال يوجد البلد كله قبرص

األسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، مرسى مطروح،  مصر
 الشرقية، اإلسماعلية، بور سعيد

الغربيه، المنوفيه، القليوبيه، 
 السويس

 يزبيرين-الب، اوفيرن، ميدي-راين كورس، النغدوك روسيون، بروفانس آلب كوت دازور فرنسا

بايرس، تساليا، ايثراكي ، كنتريكي مقيدونيا ،  -أناتوليكي مقيدونيا اليونان
بيلوبونيزوس ، أتيكي، فورايو  إيونيا نيزيا،ديتيكي االدا، ستيريا االدا

 ايجايو ،نوتيو ايجايو، كريتي

 دايتيكي مقدونيا

 ال يوجد البلد كله إسرائيل

بازيليكاتا، كاالبريا، كامبانيا، التسيو، ليغوريا، بوجليا، ساردينيا،  ايطاليا
 صقلية، توسكانا

ابروزو، مارشا، امبريا، مولس، 
 ايميليا رومانجا، بيمينتي.

المفرق، معان، عمان، عجلون،  البلقاء، اربد، مادبا، الكرك الطفيلة، العقبة الردن
 جرش، الزرقاء.

 ال يوجد البلد كله لبنان

 ال يوجد البلد كله مالطا

 ال يوجد البلد كله فلسطين

 الينتيو الغارف، لشبونه البرتغال

اكستريمادور، كاستيال المانشا،  ية، سبتة ومليلالبليار، جزر سيافالنسيا، مور األندلس، كاتالونيا،  اسبانيا
 اراغون.

مدنين ، قابس، صفاقس، المهدية، المنستير، سوسة، نابل، بن  تونس
 عروس، تونس، أريانة، بنزرت، باجة وجندوبة.

 

تاتونيا، كيبيلي، جاسفا، سيدي 
 زاقهونا، مانوبا، ليبوزيد، قيروان، 
 كيف، سيليانا.

 
اء الموجودين . يمكن للشركبند التعليقهذه الدعوة لتقديم المقترحات تندرج تحت مشاركة الجزائر في  يرجى مالحظة أن

ع الجزائر على في حالة توقيفقط  لى أموال البرنامجلهذه الدعوة ولكن سيحصلون ع التقدم المناطق الجزائرية المؤهلةفي 
 تفاقية تمويل مع المفوضية األوروبية في غضون الموعد النهائي للدعوة.إ
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ن ما تفاقية المالية قبل الموعد النهائي للدعوة تتضمالتي تتضمن الجزائر إذا لم توقع اإلللمشاريع الحاالت المحتملة 
 : يلي 
 

 مقدم الطلب الوضع الحالة
 عدد الشركاء
 في المقترح

عدد الشركاء من 
 النتائج الجزائر

0 

مقدم الطلب من 
الجزائر ولم توقع 

 تفاقية المالية قبلاإل
الموعد النهائي 

 للتقديم

لم توقع الجزائر )
 (تفاقية الماليةال

بغض النظر 
عن عدد 
 الشركاء

بغض النظر عن عدد 
 الشركاء

 مقترح المشروعلرفض كامل 

2 
 2عدد الشركاء 
 مؤسسات فقط

ن دول اإلتحاد م
 ولو الداألوروبي أ

المتوسطية الشريكة 
تفاقية الموقعة لإل
 المالية

3 0 

يمكن  الجزائرالشريك من 
ستبداله بشريك مشابه من الدول إ

لى عالمتوسطية الشريكة الموقعة 
 تفاقية الماليةاإل

3 
 أكثرعدد الشركاء 

 2من 

ن دول اإلتحاد م
ول و الدأوروبي األ

المتوسطية الشريكة 
تفاقية الموقعة لإل
 المالية

 2أو  0 3من  أكثر

 اإلثنين يمكن إستبدال الشركاء
ن مبشركاء مشابهين  الجزائرمن 

الدول المتوسطية الشريكة الموقعة 
 اتفاقية المالية على اإل

2 
أكثر عدد الشركاء 

 2من 

ن دول اإلتحاد م
ول الد األوروبي أو

المتوسطية الشريكة 
تفاقية الموقعة لإل
 المالية

 المشروع مقترحلرفض كامل  3 3أكثر من 

 
مباشرة بعد الموعد النهائي لتقديم ستطلب سلطة اإلدارة، ، (3و  2 خيارات)ال ستبدال شريك أو شريكينإفي حالة 

ريك/الشركاء الشتفاصيل ، لتقديم المقترحات، من مقدمي الطلبات التي تواجه الحاالت المشار إليها في الجدول أعاله
 من طلبها. عمليوم  31ي غضون ف وكذلك إتفاقية الشراكة، /الجددالجديد

هذا يعني أن مقترحات المشاريع المعنية لن تمر بعملية التقييم إال بعد تقديم الوثائق المطلوبة. سيؤدي الفشل في تقديمها 
  .المقترحبعد الموعد النهائي المحدد إلى رفض 
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 الشراكات المؤهلة
 ENI CBC لبرنامج حوض البحر األبيض المتوسطد للمشاريع هو السمة اإلستراتيجية والمحددة إن البعد العابر للحدو 

Med ، لفعالية البرنامج. رئيسيال محركالالذي يمثل و 
قل من دول ألى اعلبلدين من بينهم  بلدان أربععلى االقل ، يجب أن تشمل الشراكات اإلستراتيجيةبالنسبة للمشاريع 

طالع على مزيد من . يمكن اإل(MPC) من البلدان المتوسطية الشريكةوبلدين ( EUMC) المتوسطيةوروبي اإلتحاد األ
 ."المبادئ التوجيهية للمتقدمين"المعلومات عن تكوين الشراكة في 

 

 المشاركةمحددات 
تحت كل  لطلبلكمقدم  مرة واحدة فقطالمشاركة  المؤسسة، يمكن لنفس اإلستراتيجيةفي إطار هذه الدعوة للمشاريع 

 .كشركاءمشاركة العلى قيود  ةأييوجد أولوية. ال 
 قترحاتم تعتبر جميعسنفس األولوية،  تحتفي أكثر من مشروع واحد كمقدم طلب  المؤسساتفي حالة مشاركة إحدى 

 المشاريع المعنية المقدمة ضمن تلك األولوية غير مؤهلة بموجب هذه الدعوة.
 

 كمستفيد رئيسي,منح ( 0)يمكن منح مقدم الطلب أكثر من  ال
 

 التمويل المشترك ونسبةمساهمة البرنامج في المشروعات 
 من مجموع التكاليف المؤهلة للمشروع. % 91تغطي مساهمة البرنامج في المشاريع ما يصل إلى 

من مجموع التكاليف المؤهلة للمشروع،  % 01التي ال يمكن أن تقل عن  ،معدل التمويل المشتركأما النسبة المتبقية، 
األوروبية أو  المجموعةفيجب أن توفرها موارد الشركاء في المشروع، أو من مصادر عامة أو خاصة خالف ميزانية 

 صندوق التنمية األوروبي.
 

 حجم المشروع المالي
 يورو.مليون  3.2بحد أقصى و يورو مليون  2.2 دنىأبحد المشروع في  البرنامجيجب أن يكون إجمالي مساهمة 

 يورو بما في ذلك التمويل المشترك.مليون  2  وال يمكن أن تتجاوز التكلفة اإلجمالية للمشروع والميزانية ذات الصلة مبلغ
من إجمالي التكاليف المؤهلة للمشروع لألنشطة المنفذة في البلدان المتوسطية  ٪21يجب تخصيص ما ال يقل عن 

 الشريكة.
 

 المشاريعمدة 
 شهرا. 31و  22يجب أن تتراوح المدة المقررة للمشروع ما بين 



 يةاإلستراتيجلمشاريع لمقترحات االدعوة  

 

 تقديم مقترحات المشاريع
 www.enicbcmed.eu/eform.لكتروني اإل على الموقع النموذج اإللكترونيستخدام إيجب تقديم الطلبات ب

 
 .www.enicbcmed.eu للبرنامج لكترونياإل" من الموقع التقديميمكن تحميل جميع الوثائق المدرجة في "حزمة 

 

 يجب تقديم المقترحات فقط بإحدى اللغات التالية: اإلنجليزية أو الفرنسية.
 

  (, CET) 00:11الساعة  4106 تموز 0 هو اتالموعد النهائي لتقديم الطلب
 

 مسؤولية اإلجراء
يم إقل عاتق ، تقع مسؤولية اإلجراءات اإلدارية لهذه الدعوة لتقديم المقترحات علىENI CBC MEDوفًقا لبرنامج 

 بمكتب السلطة اإلدارية. والتفويضشخص مدير وحدة التشغيل  من خالل، سردينيا
 

 ضافيةإمعلومة 
والتي  "المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات"في مفصلة  والمنحختيار المشاريع ومعايير اإلديم مقترحات ترد شروط تق

 .التقديمجزءا ال يتجزأ من حزمة  شكلت
 

قبل الموعد النهائي عمل  يوم 02يمكن تقديم األسئلة المتعلقة بالدعوة إما باإلنكليزية أو الفرنسية وفي موعد أقصاه 
 لموقع اإللكتروني للبرنامج:على ا " المخصصالسئلة والجوبةم "لتقديم المقترحات من خالل قس

-asked-frequently-check-projects-standard-call-hiip://www.enicbcmed.eu/communication/first
.faqs-questions 

 

 .هي المعتمدةجليزية النسخة اإلنتعتبر ، نجليزية والفرنسية لوثائق الدعوةختالفات بين النسخ العربية واإلإفي حالة وجود 
 

اإلدارية بالسلطة ( أو االتصال www.enicbcmed.euوقع اإللكتروني للبرنامج )لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الم
 والمكاتب الفرعية.

 
 القائم بأعمال رئيس وحدة التفويض

 

 ENI CBC MEDلبرنامج  الهيئة اإلدارية
 دانييال بوي


