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ما هي قيمة المنحة التي يمكن أن أتقدم لها؟
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يمكن للمنظمات المؤهلة (انظر معايير األهلية) التقدم بطلب للحصول على  3أحجام مختلفة من المنح:
 ما بين  25000و  50.000يورو ما بين  100،000و  150،000يورو ما بين  300.000و  350.000يوروال يمكنك التقدم بطلب للحصول على مبلغ غير مدرج في إحدى الفئات الثالث.
وكذلك ،تحقق من معايير األهلية للتأكد من مقدار ما يمكنك تقديم الطلب من أجله.
اذا تقدمت بطلب للحصة الثالثة مع مؤسسات مشاركة ما هي قيمة المنحة التي استطيع التقدم لها؟
اذا تقدمت بطلب للحصة الثالثة مع مؤسسات مشاركة ستشارك جزءا ً من المنحة (300الف 350-الف يورو) مع المؤسسات المشاركة.
مثال  ،مؤسسة كبيرة الحجم قررت التقدم بطلب مع مؤسسة مشاركة (مؤسسة صغيرة) ،ستقوم المؤسسة الكبيرة بإدارة (250.000
يورو من ميزانية المنحة مباشرة ،و ستقوم المؤسسة المشاركة (المؤسسة المشاركة) بإدارة  50.000يورو من ميزانية المنحة مباشرة
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اذا تقدمت مؤسسة كبيرة بطلب مع مؤسسة مشاركة  ،هل تستطيع التقدم بطلب منحة أكبر؟
مبلغ المنحة الذي يمكن منحه للمؤسسة المتقدمة يعتمد على حجم المؤسسة المتقدمة (المتقدم الرئيسي)
والذي يتحدد بنا ًء على معايير حجم المؤسسة (القسم الثالث في تعليمات و إرشادات المتقدمين).
ان اشراك مؤسسة شريكة أو مؤسسة كمتقدم مشارك ،ال يعني أن المؤسسة المتقدمة بالطلب ستحصل على مبلغ أكبر من المبالغ المحددة
في المنحة ( والمرتبطة بحجم المؤسسة)
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نحن مؤسسة ذات حجم متوسط و نعمل في قطاع غزة فقط .اذا عملنا بالشراكة مع مؤسسة تعمل في الضفة الغربية .هل نؤهل لنتقدم
بطلب للحصة الثالثة؟
يتم تعريف حجم المؤسسة وفقا ً للمعايير الموجودة في دليل المتقدمين  .الشراكة مع مؤسسة أخرى ال يغير من حجم المؤسسة المتقدمة.
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كيف أعرف إذا كانت مؤسستي صغيرة أم متوسطة أم كبيرة؟
يمكنك التحقق من الجدول التالي .ما المعايير التي تستوفيها مؤسستك؟
النوع

مؤسسة صغيرة

6

عدد الموظفين

االمتداد الجغرافي

الميزانية السنوية (ل
 2017أو 2018أو
2019
اقل من  200الف دوالر أقل من  5موظفين التواجد في منطقة واحدة على
أمريكي سنويا ً
األقل
دائمين

مؤسسة متوسطة

بين  200الف و  500الف ما بين  15-5موظفا ً متواجدة في محافظة على
دائمين
األقل
دوالر أمريكي

مؤسسة كبيرة

أكثر من  500الف دوالر أكثر من  16موظفا ً تواجد وطني و لديها فروع في
محافظات مختلفة
دائمين
أمريكي

نحن نعتبر مؤسسة كبير حسب معيار الميزانية و عدد الموظفين ,و لكن بالنسبة للتغطية الجغرافية ليس لدينا تواجد وطني (الضفة
الغربية و قطاع غزة)  .هل نعتبر مؤسسة كبيرة بالرغم من ذلك؟
بناء على تعريف حجم المؤسسات على صفحة نسيج ،يجب أن تطابق المؤسسات الكبيرة المعايير التالية :ميزانية سنوية أعلى من
 000 500دوالر سنوياً ،تواجد وطني و  16موظف دائم على األقل .مؤسستنا نطابق معيارين فقط من المعايير الثالثة؟
يجب ان تؤخذ ان المعايير التي تحدد حجم المؤسسة بصورة تقريبية( .يرجى التحقق من القسم الثالث -تعريف حجم المؤسسة في دليل
المتقدمين) .ان حجم مؤسستك سيعرف من خالل أقرب معايير مشابهة لمواصفات مؤسستك
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هل يمكنني التقدم بطلب حتى لو لم أكن مسجالً قانونياً؟
كال .ال يمكن إال للمؤسسات المسجلة قانونيا ً كمؤسسات غير ربحية من قبل الوزارات المختصة ( بما في ذلك المؤسسات العاملة في
القدس الشرقية) تجدر اإلشارة إلى أن أوكسفام ستطلب شهادات التسجيل فقط و لن تطلب أية معلومات سرية حول المستفيدين السابقين
أو أي بيانات حساسة حول العنف المبني على النوع االجتماعي.
مؤسستي تسجيلها إسرائيلي ،هل أستطيع التقدم لهذه المنحة؟
اذا كانت مؤسستك تسجيلها إسرائيلي ،تستطيع التقدم بطلب في حالة واحدة فقط  ،و هي أن تكون مؤسستك تعمل و ذات تواجد في القدس
الشرقية.
مؤسستي مسجلة في الضفة الغربية\ القدس الشرقية ،و لكن ال أستطيع ارفاق براءة ذمة (من الضريبة) لمؤسستي .هل ال زلت مؤهالً للتقديم؟
يجب على المؤسسات العاملة في الضفة الغربية\ القدس الشرقية ارفاق براءة ذمة من الضريبة لتعتبر مؤهلة
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مؤسستي مسجلة و تعمل في قطاع غزة فقط و ال أستطيع ارفاق براءة ذمة من الضريبة ،هل ال زلت مؤهالً للتقديم؟
يتوجب على المؤسسات العاملة في قطاع غزة و التي ال تستطيع ارفاق شهادة براءة الذمة من الضريبة ألنها معفاة قانونيا من الضريبة
ارفاق الملحق (" )5إقرار بخصوص الضريبة" موقعا ً و مختوما حسب األصول من المؤسسة .
الرجاء التحقق من موقع نسيج االلكتروني باستمرار حيث سيتم تحميل الملحق 5
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كم طلب يمكنني أن أرسل؟
يمكن لكل مؤسسة إرسال طلب واحد فقط لنفس الموعد النهائي و يمكن منح منحة واحدة فقط للمؤسسة.
في تصميم المشروع  ،هل ينبغي أخذ كوفيد 19بعين االعتبار عند تصميم األنشطة؟
عند تصميم المشروع  ،يجب أن يؤخذ السياق الذي سيتم فيه تنفيذ األنشطة بعين االعتبار  .وذلك يشمل أيضًا أثر الجائحة على تنفيذ
النشاطات المقترحة
أنا مؤسسة من مؤسسات األمم المتحدة /منظمة دولية  .هل يمكنني تقديم طلب؟
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ال .ال يمكن إال للمؤسسات المحلية تقديم طلب.
هل من الممكن التقدم بطلب كشبكة أو اتحاد من المؤسسات؟
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رسمياً ،يمكن لمؤسسة مؤهلة واحدة فقط التقدم بطلب .وهذا يعني أنه سيتم السماح لمنظمة واحدة فقط بالتقدم بطلب من بين أعضاء الشبكة
أو التحالف( .اال اذا كانت الشبكة مسجلة قانونًيا ككيان غير ربحي للربح لدى الوزارات المختصة ؛ في هذه الحالة  ،سيتم تطبيق معايير
األهلية على كيان الشبكة
 ،يمكنك ذكر األعضاء اآلخرين في الشبكة أو التحالف كشركاء في القسم  1.eشركاء المشروع .ويمكن أن تشارك هذه المؤسسات في
األنشطة ،ولكن يُسمح فقط للمؤسسة التي قامت بالتقديم باستالم األموال وإدارتها إذا تم اختيارها
هل يمكنني تقديم الطلب مع مؤسسات أخرى؟

من الممكن ذكر مؤسسات الشريكة في طلبك  ،لكن لن يُسمح لها بإدارة أي ميزانية .لمعرفة الفرق بين الشريك ومقدم الطلب المشارك ،
راجع السؤال رقم 19
17

هل يجب على الشركاء استيفاء نفس معايير األهلية للمنظمة التي قامت بتقديم الطلب؟
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كال ،ليس على الشركاء استيفاء جميع معايير األهلية .ومع ذلك ،ستقوم أوكسفام بتقييم شركاء المتقدمين الناجحين للتحقق من امتثالهم
لمعايير أوكسفام من حيث انحراف المساعدات والتزوير والحماية.
أنا مؤسسة من مؤسسات األمم متحدة\ منظمة دولية  ،هل يمكنني التقديم مع مؤسسة محلية؟
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كال .يسمح فقط للمؤسسات المحلية فقط التقدم بشكل مشترك
ما هو الفرق بين مؤسسة شريكة ومؤسسة متقدمة مشاركة؟
المؤسسة الشريكة  ،هي مؤسسة تشارك في أنشطة مشروع المؤسسة المتقدمة ؛ ومع ذلك  ،ال يمكن للمؤسسات الشريكة إدارة أي أموال
من برنامج نسيج للمنح .يمكن للمؤسسات الشريكة أن تدعم تنفيذ أي نشاط للمشروع ولكن ال يمكن أن تكون مسؤولة عنه.
المؤسسة المشاركة في الطلب هي مؤسسة تتقدم في مشروع مع مؤسسة ( Lot 3مقدم طلب رئيسي) ؛ يجب أن تستوفي هذه المؤسسات
جميع معايير األهلية كما هو الحال بالنسبة لمنظمات  .Lot 1إلى جانب المشاركة في أنشطة المشروع بشكل عام  ،يمكنهم:
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• إدارة جزء من أموال المشروع المقترح  ،كما هو محدد في الميزانية المقترحة.
• أن تكون مسؤولة عن تنفيذ أنشطة محددة في المشروع
هل يمكن تقسيم ميزانية المشروع بين المؤسسة المتقدمة وشركائها؟
للحصة األولى و الثانية:
ال  ،فقط المؤسسة المؤهلة (مقدمة الطلب) تكون هي المسؤولة عن التمويل ويمكنها إدارته .يمكن أن تغطي المؤسسة المتقدمة فقط تكاليف
األنشطة التي تنفذها المؤسسة المتقدمة بالطلب .ال يمكن تغطية تكاليف األنشطة التي ال تشارك فيها المؤسسة المتقدمة بشكل مباشر.
من غير الممكن التعاقد مع مؤسسات أخرى لتنفيذ أي نشاط.
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للحصة الثالثة:
يمكن للمؤسسة المتقدمة التقدم مع مؤسسة واحدة أو اثنتين من المؤسسات المشاركة األخرى .في هذه الحالة  ،يجب أن يوضح في نموذج
الميزانية إ كيفية مشاركة ميزانية المشروع بين المتقدمين .ال يمكن لمقدم الطلب والمتقدمين المشاركين اعطاء منح فرعية ألي مؤسسات
أخرى.
هل نستطيع تنفيذ مشاريع مع مؤسسة ما بما قيمته  50ألف يورو و لكن دون العمل معهم كمؤسسة مشاركة ،حيث سنغطي جميع
النشاطات كمؤسسة كبيرة؟
الرجاء التحقق من األسئلة  19و  20لمعرفة المزيد من المعلومات عن أنواع الشراكات في نسيج
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ما هو المفضل تحت منحة نسيج؟ العمل بالشراكة مع مؤسسات مشاركة أو العمل كمؤسسات الوحيدة تحت الحصة الثالثة؟
المؤسسات الكبيرة لها كامل الحرية في اختيار العمل مع مؤسسة مشاركة أو العمل لوحدها أو العمل مع شراكات  .ان االختيار النهائي يعتمد على
جودة المشاريع المقترحة.
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مؤسستي يتم تسجيلها حاليا .فهل يمكنني تقديم الطلب؟
ال .يجب تقديم شهادة تسجيل مع الطلب  ،والتي تعد جز ًءا من معايير األهلية.
مؤسستي حديثة اإلنشاء  ،وليس لديها ميزانية سنوية حتى اآلن .هل يمكنني التقديم؟
يجب تقديم ميزانية سنوية لعام  2019أو  2018أو  ، 2017والتي تعد جز ًءا من معايير األهلية .إذا لم يتم تقديم هذا المستند  ،فلن يتم
اعتبارك مؤهالً
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مؤسستي ال تعمل على العنف القائم على النوع االجتماعي أو حقوق المرأة .فهل يمكنني التقديم؟
من حيث المبدأ ،يُسمح لك بالتقدم طالما أن المشروع الذي تقترحه يعالج واحدا ً على األقل من مواضيع نشاط مخطط المنح.
كم عدد المشاريع التي سيتم الموافقة عليها؟
المبلغ اإلجمالي المتاح لهذا النداء هو  1.100.000يورو.
بشكل عام ،يهدف برنامج منح نسيج إلى تمويل:
 حوالي 6مشاريع صغيرة (بين  25000و  50.000يورو)مشروعان متوسطان (بين  100000و  150.000يورو)
 مشروعان كبيران (بين  300.000و  350.000يورو)يجوز للجنة اختيار المنح أن تتخذ قرارا ً بشأن تخصيص أموال مختلفة وفقا ً لجودة المشاريع المستلمة.
أي نوع من المؤسسات يمكنها التقدم بطلب؟
يجب على المنظمات التي يمكنها التقدم بطلب أن تكون:
 مسجلة قانونيا ً كمؤسسة أهلية غير ربحية في الوزارات المختصة للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة تضمن القدس الشرقية) تستوفي معايير األهلية في االرشادات لمقدمي الطلبات ()4.1 وأن تكون منظمة محلية (وليس دولية)سيتم إعطاء األولوية لبعض أنواع المنظمات ،على وجه الخصوص التالية:
•
•
•
•
•
•

مؤسسات حقوق المرأة :و هي المؤسسات التي يتمحور عملها ومهمتها الرئيسية في دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛
المؤسسات التي تقودها النساء :و هي المؤسسات التي يتكون طاقم إدارتها من  ٪50على األقل من النساء في مناصب اتخاذ قرار
المؤسسات العاملة في المناطق المهمشة مثل المخيمات و القرى ،منطقة ج و المناطق الحدودية و قطاع غزة مثل المؤسسات القاعدية
و األندية النسوية
مؤسسات حقوق اإلنسان التي تركز في عملها على المناصرة ،حقوق االنسان و المساواة بين الجنسين
المؤسسات الشبابية العاملة مع الشباب في دعم المساواة بين الجنسين
شبكات المؤسسات األهلية المسجلة
للمؤسسات المتقدمة للحصة الثالثة سيتم إعطاء األولوية لمقترحات المشاريع التي تركز على المناصرة
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هل من الممكن وجود شركاء منفذين في المشاريع المقترحة؟
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يهدف برنامج نسيج إلى تعزيز قدرات الحاصلين على المنح.
لهذا السبب  ،من غير الممكن أن تتعاقد المؤسسة المتقدمة مع مؤسسة أخرى لتنفيذ األنشطة عنها  .يجب أن تكون المؤسسة المتقدمة
مسؤولة تنفيذ كل نشاط في المشروع.
ما هو معنى "المنح الفرعية"؟
منحة الفرعية تعني أن احدى المؤسسات تقدم جز ًءا من األموال المستلمة بموجب برنامج منحة نسيج إلى مؤسسة أخرى لتنفيذ بعض
أنشطة المشروع.
في برنامج نسيج من غير المسموح إعطاء منح فرعية بأي شكل من األشكال.
هذا يعني أن المؤسسة المتقدمة بالطلب يجب أن تكون هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة األموال ؛ يجب أن تتم جميع النفقات والمشتريات
من قبل المؤسسة المتقدمة بالطلب.
إذا اشركت مؤسسات شريكة في مشروعك  ،فيمكن لهذه المؤسسات الشريكة المشاركة في تصميم األنشطة وتنفيذها ؛ ولكن ال يمكن
تحويل أي أموال إليهم .يجب أن تتم معالجة جميع النفقات المتعلقة بمشاركة الشركاء وإدارتها بشكل مباشر بواسطة المؤسسة الممنوحة.

إذا كنت تقدم طلبا ً مع متقدمين مشاركين  ،فسيُسمح لكل مؤسسة مقدمة (مقدم طلب رئيسي ومقدم مشارك) بإدارة األموال المخصصة لهم
وفقًا للميزانية المقدمة ؛ ولمن ال يمكن لمقدم الطلب الرئيسي أو المتقدمين المشاركين تحويل أي أموال ألية مؤسسات أخرى أثناء تنفيذ
المشروع.
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هل الحصص مرتبطة بمواضيع المشروع؟
كل متقدم لحصة يستطيع التقدم للعمل على مواضيع معينة  .يستطيع المتقدمون تحت الحصة األولى و الثانية العمل على الموضوع األول
و الثاني  ،أما المتقدمون للعمل في الحصة الثالثة فيمكنهم تقديم مقترحات تعمل على المواضيع الثالثة
للمؤسسات المتقدمة للحصة الثالثة سيتم إعطاء األولوية لمقترحات المشاريع التي تركز على المناصرة
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هل سيتم إعطاء األولوية للمؤسسات الكبيرة الت تقدم مقترحات مشاريع للموضوع الثالث (المناصرة)؟
حسب التعديل الذي نشر على صفحة نسيج على االنترنت  https://www.oxfamitalia.org/naseej/تحت قسم الفرص\ فلسطين.
تستطيع المؤسسات الكبيرة تقديم مقترح يضم المواضيع الثالثة و لكن سيتم إعطاء األولوية للمقترحات تحت موضوع المناصرة
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مؤسستي تتناسب مع تعريف المؤسسة الكبيرة  ،هل يمكنني تقديم طلب لمنحة متوسطة تحت الحصة الثانية؟
يجب على كل مؤسسة التحقق أوالً مما إذا كانت تعتبر مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بنا ًء على التعريف (القسم  3في إرشادات
مقدم الطلب) ثم التقدم بطلب للحصة المحددة لحجمها.

33
مؤسستنا تعتبر مؤسسة كبيرة بناء على معايير حجم المؤسسة  ،هل نستطيع ان نتقدم لمنحة أقل من  300.000يورو؟
تستطيع المؤسسات الكبيرة التقدم بطلب تحت الحصة الثالثة ( حد أدنى  300.000يورو و حد أقصى  )350.000و ال يمكن التقدم
بطلب لمبلغ أقل من ذلك.
34

هل يجب تنفيذ المشاريع المقترحة في جميع المواقع المستهدفة في األرض الفلسطينية المحتلة؟
ال  ،ليس من الضروري تنفيذ المشاريع في جميع المواقع المدرجة في األرض الفلسطينية المحتلة  ،فاستهداف وموقع واحد على األقل
من المواقع المقترحة كافٍ الستيفاء المعايير .يجب تقديم مقترح مشروع واحد فقط في حاالت استهداف أكثر من موقع.

35

هل يمكن تنفيذ المشاريع في موقع واحد فقط؟
من الممكن اقتراح مشاريع تستهدف موقعا ً واحدا ً ( )1فقط عند التقدم بطلب تحت الحصة األولى و الثانية  1ا(لمنح الصغيرة والمتوسطة).
ومع ذلك ،كلما كانت المنحة أكبر ،كلما تم النظر إليها بشكل إيجابي إذا تم استهداف أكثر من موقع واحد.

36

ينصح استهداف مواقع متعددة للمؤسسات التي تتقدم بطلب تحت الحصة الثالثة (المؤسسات الكبيرة)  -انظر معايير االختيار في إرشادات
المتقدمين
هل يمكن للمشاريع المقترحة أن تستهدف المواضيع الثالثة ؟

37

يمكن فقط لمقدمي الطلبات تحت الحصة الثالثة tيدرجوا في أنشطة مشاريعهم التي تستهدف المواضيع الثالثة .سيتم إعطاء األولوية
لمقدمي الطلبات في الحصة الثالثة لموضوع المناصرة
.
هل تستطيع المؤسسات اقتراح أنشطة لم تقم بتنفيذها في الماضي؟
على الرغم من أن المؤسسات يمكنها اقتراح أنشطة لم تقم بتنفيذها من قبل ،فإنه سيتم النظر في خبرة المؤسسات المتقدمة أثناء مراجعة
االقتراحات .إن المتقدمين الذين يقترحون األنشطة التي لديهم خبرة فيها سيتم تقييمهم بشكل إيجابي.

38

عند معالجة قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي ،ال يتوقع من المؤسسات الحكومية أن تكون لديها الخبرة الكاملة في األنشطة
المقترحة (إذ إن نسيج تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات المحلية) ،ولكن يجب على المتقدمين إثبات أنهم يطبقون الحد األدنى من المعايير.
ما هو عدد الفئات المستهدفة في المشروع؟
ال يوجد عدد محدد من المستفيدين يجب أن تستهدفهم .كل هذا يتوقف على األنشطة التي تقترحها واألهداف التي تريد تحقيقها

39
هل تشجعون النشاطات المتعلقة ببناء القدرات و خاصة بناء قدرات النساء؟
يستطيع المتقدمون ادراج أية نشاطات في مقترحهم يساهم في تحقيق أهداف مواضيع المشروع .الرجاء االستعانة يقسم ( 4.3أنواع النشاطات
المؤهلة) في دليل المتقدمين لقائمة أمثلة نشاطات مؤهلة .نشاطات بناء القدرات مؤهلة طالما تساهم لمشروع نسيج و األهداف المذكورة بمقترح
المشروع.

40
عدد المنح الخاصة بالحصتين األولى و الثانية هي منحتان لكل حصة .هل توزع المنح جغرافيا أي منحة للضفة الغربية واألخرى
لقطاع غزة لكل حصة؟
سيتم تخصيص التمويل لجميع المواقع التي يستهدفها مشروع نسيج .ومع ذلك  ،فإن التخصيص النهائي سيعتمد على جودة مقترحات
المشاريع المقدمة.
41

ماذا يعني أنه سيُطلب من المتقدمين في الحصة الثانية و الثالثة المساهمة في تدريبات بناء القدرات لمشروع نسيج ؟

42

إذا تقدمت بطلب للحصول على الدفعة  2أو  150،000-100،000( 3يورو أو  350،000-300،000يورو) ،فسيتعين عليك أن
تشرح في استمارة الطلب  -نوع الخبرة التدريبية التي لديك كمؤسسة حول أي موضوع يتعلق بتدفقات مخطط منحة نسيج (مثالً العنف
القائم على النوع االجتماعي وحقوق المرأة وقانون األسرة والمساواة بين الجنسين والنسوية والعمل مع الرجال والفتيان من أجل المساواة
بين الجنسين وما إلى ذلك).
إذا تم اختيار مؤسستك ،من الممكن ان تساهم مؤسستك في مواضيع التدريبات التي ستعقد لبناء القدرات تحت مشروع نسيج
هل سيشارك المتقدمون المشاركون في أنشطة نسيج لبناء القدرات؟

43

نعم .سيتم إشراك المتقدمين المشاركين المدعومين من برنامج نسيج في أنشطة بناء القدرات المتوقعة للمؤسسات الحاصلة على المنح.
هل ستشارك المنظمات أو المجموعات المشاركة أيضا ً في أنشطة نسيج لبناء القدرات؟

44

نعم .المنظمات أو المجموعات الشريكة في أي مشروع يدعمه مخطط منحة نسيج ستشارك في أنشطة بناء القدرات المتوقعة للمنظمات
التي تفوز بالمنحة.
هل هناك التزامات تعاقدية معينة تحت مشروع نسيج؟
مشروع نسيج ممول من االتحاد األوروبي و تنفذه أوكسفام  .سيلتزم الحاصلون على منحة نسيج بقواعد المشتريات التي ستشاركها
أوكسفام معهم.
أما بالنسبة للمستفيدين الرجاء التحقق من أهداف المشروع في دليل المتقدمين

45

ما هي نسبة الرواتب المسموحة في الميزانية تحت الحصة الثالثة؟
النسبة المسموحة لنفقات التشغيل ( و تشمل الموارد البشرية  :التنسيق ،اإلدارة و التكلفة اإلدارية) و تكاليف المكتب (ايجار ،فواتير،
سيارات الخ )...تشكل  %30من ميزانية المشروع الكاملة

الشراكات
يمكن للمنظمات التي تريد اقتراح مقترح باالشتراك مع منظمات أخرى القيام بذلك عن طريق تضمين اشراك مؤسسات أخرى
كشركاء.
يمكن لمؤسسة واحدة فقط تقديم طلب رسمي .يمكن للمؤسسات الشريكة المشاركة والمساهمة في أنشطة المشروع ،ولكن فقط
المؤسسة التي قدمت الطلب هي التي يمكنها الحصول على التمويل وإدارته .وهذا يعني ،على سبيل المثال ،أن جميع النفقات
المتعلقة باألنشطة يجب أن تتم من قبل المؤسسة التي قدمت الطلب .ال يمكن ،على سبيل المثال ،دفع رواتب المؤسسة الشريكة
من خالل مخطط منحة نسيج .وال يمكن تحويل التمويل للشركاء.
كما يمكن اشراك ++المجموعات والشبكات غير الرسمية كشركاء في المقترحات.
يجب أن تقود المنظمة التي تقدم الطلب وأن تكون المنفذ الرئيسي في جميع أنشطة المشروع .ال يمكن اقتراح أنشطة في المشروع
ال تشارك فيها المنظمة صاحبة الطلب.
مثال :تريد منظمة المجتمع المدني المحلية  Xاقتراح مشروع في  3مواقع في األراضي الفلسطينية المحتلة .نظراً ألن مؤسسة
المجتمع المدني Xالمحلية تريد تضمين األنشطة مع الشباب ،فإنها تقرر اقتراح مؤسسة المجتمع المدني المحلية  Aلالنضمام
إلى المشروع كشريك .إن منظمة المجتمع المدني  Aهي منظمة شعبية صغيرة تعمل في أحد مواقع المشروع خاصة مع الشباب.
لهذا السبب ،تعرض مؤسسة المجتمع المدني  Aدعم مؤسسة المجتمع المدني  Xفي تنظيم أحد أنشطة المشروع وهو عبارة عن
سلسلة من األحداث الثقافية للشباب الذين يعززون المساواة بين الجنسين .ستقوم مؤسسة المجتمع المدني  Xبتصميم األحداث
وتنظيمها بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المدني  .Aسيتم دفع جميع تكاليف هذه األنشطة من قبل مؤسسة المجتمع المدني X
وستقوم مؤسسة المجتمع المدني  Xبعمليات الشراء أيضا ً.
المؤسسات المشاركة في الطلب
يمكن للمؤسسات التي تتقدم بطلب الحصة الثالثة االشتراك بالطلب مع ما يصل إلى مؤسستين متقدمتين مشاركتين.
نعني بالمؤسسات المشاركة في الطلب المؤسسات التي تقدمت في مشروع مع مؤسسة متقدمة للحصة الثالثة (مقدم طلب رئيسي)
؛ يجب أن تستوفي المؤسسات المشاركة ا جميع معايير األهلية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و هي:

معايير األهلية

مثل معايير األهلية الخاصة بالمؤسسات
الصغيرة تحت الحصة األولى

العدد األقصى المسموح به كمتقدم مشارك

مشاركان لكل مشروع

الميزانية القصوى المسموح بها لكل مشارك

خمسون الف يورو

مثال :مثال :تريد المؤسسة المحلية الكبيرة xالتقدم للحصول على مشروع في الحصة الثالثة و اشراك مؤسستين كمتقدمتين
مشاركتين .تستوفي المؤسستين المشاركتين معايير المؤسسة الصغيرة  .ميزانية المشروع  350.000يورو .في نموذج

الميزانية  ،تصف المؤسسات الثالث المتقدمة بالطلب كيفية مشاركة ميزانية المشروع :ستدير المؤسسة الكبيرة لمقدم الطلب ما
مجموعه  270،000يورو  ،والمؤسسة المشاركة األولى المشارك  1ما مجموعه  50000يورو الثانية ما مجموعه
 30،000يورو
ستكون كل منظمة مسؤولة عن أنشطة محددة  ،كما هو موضح في نموذج الطلب الخاص بها.
سيتم إدارة التكاليف والمصروفات وفقًا لذلك.
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طلب استمارة نسيج (الملحق األول)
سنة التأسيس
ماذا تقصد بسنة التأسيس؟

47

.نعني سنة تسجيل المؤسسة
ماذا تقصد بمهمة المؤسسة وأهدافها الرئيسية

48

في هذا القسم  ،يجب أن تصف بإيجاز ( 10أسطر كحد أقصى) ما هي األهداف العامة الرئيسية التي تحاول مؤسستك تحقيقها.
نعني بالمهمة الهدف الذي تسعى مؤسستك لتحقيقه.
من يمكن أن يكون نقطة التواصل وماذا يفترض به أن يفعل؟
يمكن أن يكون الشخص المسؤول أي شخص في المؤسسة .سيكون هو  /هي الشخص الذي سيتواصل مع مؤسسة أوكسفام في
.كل تحديث وخطوة من دعوة نسيج .ال يحتاج الشخص المسؤول بالضرورة إلى المشاركة في المشروع إذا تمت الموافقة عليه

49
تتضمن ميزانيتي السنوية لعام  2019عمالت مختلفة .كيف أحصل على المبلغ النهائي؟
نطلب منك تحديد الميزانية السنوية لمنظمتك لعام  2019باليورو .إذا تلقيت أيضًا إيرادات بعمالت أخرى  ،نطلب منك تحويل
هذه المبالغ إلى اليورو باستخدام سعر الصرف التالي ليوليو https://ec.europa.eu/info/funding- 2020
tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rateinforeuro_en
50

ما نوع المعلومات التي يجب ذكرها في قسم اآلليات واإلجراءات المالية والرقابية في الطلب؟
في هذا القسم بجب وصف بصفحة واحدة كحد أقصى كيف تدير مؤسستك أموالها داخليًا .على سبيل المثال  ،ما نوع
اإلجراءات التي لديك إلدارة النقد والبنوك واألصول والمركبات الخاصة بالمؤسسة؟ كيف يتم التأكد من أن النفقات يتم
التحكم فيها  /مراقبتها والتصريح بها؟ كيف تجري عملية المشتريات في مؤسستك (يرجى ذكر القوانين المتعلقة بمبالغ
معينة من المشتريات إذا كانت متوفرة؟ كيف يمكنك ضمان مراقبة الميزانية (ميزانية المشاريع والمكتب)؟ كيف تتم
عملية إدارة المنح في مؤسستك (اذا توفرت)

51

ماذا تقصد بعبارة "المستفيدون الرئيسيون" في أنشطة المشروع؟
.يجب أن تصف في هذا القسم جميع األفراد  /المجموعات  /الجهات الفاعلة التي ستستفيد بشكل مباشر من النشاط المحدد
يمكن أن يكون لكل نشاط أكثر من نوع واحد من المستفيدين (على سبيل المثال  ،يمكن تقديم الدعم النفسي ألنواع مختلفة من
المستفيدين مثل الفتيات والنساء  ،إلخ) ؛ قم بذكرهم جميعًا ووصفهم بالتفصيل (كم عددهم أي عمر؟ إلخ) .حاول لتكون محددا
قدر اإلمكان.
الميزانية (الملحق الثاني)

52

ماذا تعني كلمة "مكافئ"؟

53

لكل عنصر ميزانية تقوم بإدراجه  ،يجب أن تشير في العمود المكافئ  ،إلى النسبة المئوية لهذه التكلفة التي ستقوم بتغطيتها من
.خالل أموال المشروع
على سبيل المثال  ،قد ترغب في ادراج راتب طبيب نفسي في المشروع  ،والذي سيعمل أيضًا في مشاريع أخرى مع مؤسستك.
حتى إذا كان لديه عقد بدوام كامل مع مؤسستك  ،يجوز له  /لها العمل فقط  ٪50من وقته  /وقته في المشروع ولهذا السبب
سوف تغطي فقط  ٪50من راتبه  /راتبه من خالل أموال المشروع .في هذه الحالة ستضع في الخلية "سعر الوحدة باليورو" ،
.راتبه  /راتبه بالكامل ولكن في عمود "المكافئ" ستضع ٪50
m
ما نوع التكاليف التي يمكن ادراجها في الميزانية؟
يمكن ادراج أي تكلفة ضرورية بشكل واضح لتنفيذ األنشطة.
 ،ال يمكن ادراج التكاليف التالية:
ال يمكن تضمين التكاليف التالية في مقترحات المشاريع
• الديون ورسوم خدمة الديون (الفائدة) ؛
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•

مخصصات الخسائر أو الديون أو الخصوم المستقبلية المحتملة.

•

التكاليف التي أعلن عنها الحاصل على المنحة وممولة من عمل أو برنامج عمل آخر يتلقى منحة من االتحاد األوروبي (بما
في ذلك من خالل صندوق التنمية األوروبي) ؛

•

شراء األراضي أو المباني.

•

خسائر الناتجة عن عملية صرف أو تحويل عمالت ؛

•

التزامات مخصصة ألطراف ثالثة.

•

تكاليف رواتب متعلقه بموظفين االدارات العامة و الموظفين االداريين الغير مدرجه اسمائهم بالموازنة المقترحة

•

أي مكافئات متعلقة بأداء الموظفين

•

أي تحويالت نقدية غير مشروطة تدفع ألشخاص أو مؤسسات (كالحمالت والمنح الدراسية  ،وما إلى ذلك(

هل يوجد حد أقصى لتكاليف معينة؟
في نموذج الميزانية  ،يمكنك أن ترى في نهاية النموذج خلية "دعم الموارد البشرية  +تكاليف التشغيل < ٪30إجمالي الميزانية"

جب أن يكون مجموع قسم الموارد البشرية الداعمة وقسم تكاليف التشغيل أقل من  ٪30من إجمالي الميزانية المقترحة.

