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، والتي تنطبق   ENI CBC MEDتحدد هذه اإلرشادات قواعد تقديم واختيار وتنفيذ اإلجراءات الممولة بموجب هذه الدعوة، بما يتوافق مع قواعد برنامج  

 الحالي  االعالن على 

 /الصفحة الرئيسية (.  http://www.enicbcmed.eu موقع )متوفرة على

 

 سياق ال .1

في  يحظى   تقليدي  المتوسط  العنب كمحصول  األبيض  البحر  ابتكارية  ب منطقة  يركز    عالية إمكانات  اآلن.  حتى  فعال  بشكل  استغاللها  يتم  لم 
استفادة  األشخاص العاملون في قطاع زراعة العنب بشكل عام على تحسين جودة العنب والنبيذ، لكنهم ال يفكرون عادةً في كيفية تحقيق أقصى 

في مجاالت تثمين العنب واستغالل    BESTMEDGRAPEمن نفايات العنب. استناًدا إلى تجربة البحث والتطوير لشركاء مشروع    ممكنة
إلى دعم إنشاء شركات    BESTMEDGRAPE  إذ يهدف   ولألعصاب، اللتهابات  ل  ات ألكسدة / مضادلتطوير تركيبات مضادات  ه في  نفايات 

المعرفة بأصناف العنب المحلية واستغالل المنتجات الثانوية للنبيذ وخالل نقل العلم / التكنولوجيا ناشئة / شركات صغيرة ومتوسطة جديدة من 
ثمن فقط منتج البحر  ، فإن المشروع لن ي  ةكمصدر للمركبات النشطة بيولوجيًا التي يمكن تحويلها إلى منتجات صحية تجارية مبتكرة. ومن ثم

توسيع سلسلة قيمة العنب من خالل تطوير منتجات تكنولوجيا النانو، وبالتالي تعزيز االقتصاد  يعمل على  ا  أيضً   ه ولكن   - العنب    -األبيض المتوسط  
 والحد من التلوث البيئي وزيادة فرص العمل.  المحلي،

 : الفرعية المنح إلى الترشح فتح أهداف  .2

  BESTMEDGRAPEأشخاص طبيعيين لكل بلد مشارك في مشروع    10:  مستفيدة/مستفيًدا  50الهدف من هذه الدعوة للمنح الفرعية هو اختيار ومنح  

 لعنب والنبيذ. ل مخلفات)فرنسا وإيطاليا واألردن ولبنان وتونس(، لتطوير منتجات جديدة باستخدام 

 الثانوية. الهدف النهائي هو تعزيز إنشاء كل من مبادرات األعمال الفردية والجماعية التي تركز على معالجة وتسويق منتجات النبيذ 

 في كل بلد معني: BESTMEDGRAPEهذه الدعوة جزء من عملية منظمة تم تطويرها من خالل أنشطة مشروع 

 األعمال المحتملين  رواد. اختيار 1

 « Living Labs »شركات وأنشطة التكوين . إنشاء ال2

 لرواد األعمال المحتملين  Pitch  عروض حصص. 3

 )بما في ذلك خطة االستثمار( االعمالودعم مخططات . اختيار 4

  . إدارة المنح: التنفيذ، وإعداد التقارير وحسابات النفقات5
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 لية الما منحةال .3

 يورو.  250.000.00المنح الفرعية هو  الترشح للتمكن منالمتاح بموجب هذه الدعوة لتقديم  تقريبيالمبلغ اإلجمالي ال

  :لكل بالد/شريك قيمة المنح المرصودةالمشروع و ركاءيوضح الجدول التالي البلدان وش 

 

 البلد  الشريك  المنح الفرعية المرصودة 

 فرنسا  المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية  - PP2 INSERM يورو  50.000.00

 إيطاليا  معهد علوم إنتاج الغذاء / المجلس القومي للبحوث   - PP1 ISPA-CNR يورو  50.000.00

 األردن  الجمعية األردنية للبحث العلمي  - PP7 JSSR يورو  50.000.00

 لبنان بيريتكمؤسسة  PP6 يورو  50.000.00

 تونس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  - PP5 يورو  50.000.00

 
 يحتفظ شركاء المشروع بالحق في عدم منح جميع األموال المتاحة. 

 

 حجم المنح الفرعية  

 يجب أن تقع أي منحة مطلوبة بموجب دعوة تقديم العروض هذه بين المبالغ التالية: 

 يورو 1.000.00• الحد األدنى للمبلغ:  

استيفاء   ه/شركائهلكل شخص طبيعي يتقدم لنفس خطة االستثمار. يجب على مقدم الطلب وشريك  5.000.00يورو:    25.000.00الحد األقصى للمبلغ:  •  

 األهلية.  شروط

 استرداد تكاليف.  في شكلالمنحة الفرعية    تي هذهتأ

  

اختيار رواد 
األعمال 
المحتملين

إنشاء األعمال 
التجارية 
والمختبرات
التدريبية 

Living Labs

جلسة العرض
خطة العمل 
واالختيار 
والمنحة

إدارة المنح
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 األهلية   شروط .4

 

 ( مشاركالطلب الأهلية المتقدمين )أي مقدم الطلب الرئيسي ومقدم   .4.1

 

 (المشارك الطلب أهلية المتقدمين )أي مقدم الطلب الرئيسي ومقدم

   شريكالالطلب  ب  مقدم الطلب الرئيسي والمتقدم

 : المشارك ، يجب على مقدم الطلب الرئيسي والمتقدمالفرعية  منحةهذه الكون مؤهالً للحصول على يلكي 

 أن يكون شخًصا طبيعيًا )أشخاص(  -
 طلب متقديم ال حينأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر  -
 )أي عدم التصرف كوسيط(  ات المتعلقة بالمنحة الفرعيةأن يكون مسؤوالً بشكل مباشر عن إعداد وإدارة اإلجراء  -
 ENI CBC MEDبرنامج لمنتفعة ب أن يكون مقره في المناطق ا -

 البلد  المنتفعة / المناطق المؤهلة

 فرنسا  كورس، النغدوك روسيون ، بروفانس ألب كوت دازور

 إيطاليا  بازيليكاتا، كاالبريا، كامبانيا، التسيو، ليغوريا، بوليا، ساردينيا، صقلية، توسكانا

 األردن  عمان، العقبة، البلقاء، الكرك، الطفيلة، إربد، مادبا 

 لبنان كامل لبنان 

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

 BESTMEDGRAPEأكثر من طلب واحد في إطار مبادرة    تقديم )المشاركومقدم الطلب ال يجوز لكل متقدم )مقدم طلب رئيسي   -
 طلب آخر في نفس الوقت. ممشارًكا في  )ومقدم الطلب المشاركمتقدم )مقدم طلب رئيسي  الال يكون  ان -
 الترشح مرة واحدة فقط في إطار هذه الدعوة لتقديم   التقدم )المشاركومقدم الطلب يجوز لكل متقدم )مقدم طلب رئيسي  -

 .الترشحمرة واحدة فقط في إطار هذه الدعوة لتقديم  التقدم )ومقدم الطلب المشاركيجوز لكل متقدم )مقدم طلب رئيسي  -

الفرعية. الحد األقصى لعدد    للمنحأكثر من قسيمة واحدة بموجب هذه الدعوة    )ومقدم الطلب المشاركال يجوز منح كل متقدم )مقدم طلب رئيسي   -

 يورو 25.000، بمبلغ إجمالي قدره أشخاص   5هو   مطلبالمتقدمين المشاركين لكل 

 

 للمنحة الفرعية  المؤهلة األنشطة  .4.2

 
 :يتكون مناالستثمار  على ضوء مخطط استثمار voucherسيتم منح القسيمة 

 النبيذ الثانوية  مشتقاتوتسويق  تحويلاقتناء المعدات والوسائل المرتبطة ارتباًطا وثيقًا بمعالجة و -
 ( .لخالعنب، ل االختبارات المخبرية، تسويق االتصال وال، خدمات )على سبيل المثال إلطالق االعمالالحصول على خدمات استشارية   -
 مشروع بتطوير فكرة ال  صلةتكاليف السفر واإلقامة المت  -
 

رة في الجدول  توقيع عقد المنحة الفرعية. يجب وضع إجراءات خطة االستثمار في المناطق المذكو  ذ أشهر من  6ال يجوز أن تتجاوز فترة تنفيذ خطة االستثمار  
 . 4.1الوارد في النقطة 

 : ضمان بروز تمويل االتحاد األوروبي

متطلبات  )انظر    ته تمويال  بروزضمان  ل   التي يضعها االتحاد األوروبي  فرعية االمتثال لألهداف واألولوياتالمنحة  اليجب على المتقدمين للحصول على    -

 (. التواصل والرؤية لإلجراءات الخارجية لالتحاد األوروبي

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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 التي يمكن تضمينها  والنفقات التكاليف .4.3

 
 ب.  1وفقًا للملحق  بشكل دقيق وكاملجميع النفقات في خطة االستثمار، ضمين لكي تعتبر مؤهالً، يجب ت

دير للتكلفة وسقف  يمكن تغطية التكاليف المؤهلة فقط من خالل المنحة الفرعية. فئات التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة موضحة أدناه. الميزانية عبارة عن تق
 إجمالي للتكاليف المؤهلة. 

 
 لة: التكاليف المباشرة المؤه

 النبيذ الثانوية  شتقات وتسويق م  تحويلأ( المعدات والوسائل لمعالجة و
 ب( الخدمات الخارجية: تكاليف االستشارات لبدء األعمال التجارية )مثل التسويق وتطوير المنتجات وتدويل الشركات وما إلى ذلك( 

 الوطنية والدولية.   المختصةة في المعارض اج( تكاليف السفر والمواد )لمقدم الطلب ومقدم الطلب المشترك فقط( للمشارك
 استرداد التكاليف.  لستتخذ المنحة الفرعية شك

 لكي تعتبر مؤهالً، يجب تكبد التكاليف بعد توقيع العقد 

 
 : التكاليف غير المباشرة

ال يلزم تقديم مستندات داعمة. قد   المبلغ، ب. بالنسبة لهذا  1٪ من التكاليف المباشرة المتكبدة في تنفيذ خطة االستثمار في الملحق 7سيتم تضمين مبلغ أقصاه 
 ي طلب من مقدم الطلب الرئيسي تبرير النسبة المئوية المطلوبة قبل توقيع عقد المنحة الفرعية. 

 يجب أال تتضمن التكاليف غير المباشرة التكاليف المخصصة لعنوان ميزانية خطة استثمار أخرى في عقد المنحة الفرعية. لكي تعتبر مؤهلة، 

 
 : مؤهلةالتكاليف غير ال

 التكاليف التالية غير مؤهلة: 
 رسوم خدمة الديون )الفائدة(  -
 المستقبلية المحتملة   ديونخسائر أو اللل مخصصات -
 المعلنة من قبل المتقدمين والتي يتم تمويلها من خالل إجراء أو برنامج عمل آخر يتلقى منحة من االتحاد األوروبيالتكاليف  -
 شراء األراضي أو المباني  -
 صرف العمالت  فوارق /خسائر -
التشريعات الضريبية الوطنية ذات الصلة ما لم  باستثناء الحاالت التي ال يمكن استردادها بموجب    المضافة، الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة  -

 ينص على خالف ذلك في األحكام المناسبة التي تم التفاوض عليها مع الدول الشريكة، وفقًا ألحكام اتفاقية التمويل ذات الصلة 
 قروض ألطراف ثالثة  -
 الغرامات والجزاءات ومصاريف التقاضي  -
 مساهمات عينية.  -

 قواعد السلوك  البنود األخالقية ومدونة .4.4

 أ( عدم وجود تضارب في المصالح 

المتقدمين اآلخرين أو األطراف المش بأي تضارب في المصالح ويجب أال يكون لهم عالقة مماثلة في هذا الصدد مع  المتقدمون  يتأثر  اركة في يجب أال 

اقيات غير قانونية مع المنافسين أو التأثير على لجنة التقييم  اإلجراءات. أي محاولة من قبل مقدم الطلب للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتف

أثناء عملية فحص الطلبات وتوضيحها وتقييمها ومقارنتها ستؤدي إلى   BESTMEDGRAPE  الساهر على تنفيذ  المستفيد الرئيسي / الشريكعلى أو 

 يؤدي إلى عقوبات إدارية.  وقدرفض طلبه 

 ب( احترام حقوق اإلنسان والتشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية 

، يجب على المتقدمين الذين حصلوا على عقود يجب على مقدم الطلب وموظفيه االمتثال لحقوق اإلنسان. على وجه الخصوص ووفقًا للقانون المعمول به 

ومع معايير العمل األساسية حسب االقتضاء وكما هو محدد في اتفاقيات منظمة    األطراف، االمتثال للتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقات البيئية متعددة  
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  تشغيل ة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري واإللزامي، وإلغاء  العمل الدولية ذات الصلة )مثل االتفاقيات بشأن حرية تكوين الجمعيات والمفاوض

 األطفال(. 

  

 عدم التسامح مطلقًا مع االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي: 

 فيما يتعلق بكل سلوك غير مشروع يؤثر على المصداقية المهنية لمقدم الطلب.   كليا تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح" 

أشكال التخويف    كل  ي حظر اإليذاء الجسدي أو العقاب، أو التهديد باالعتداء الجسدي، واالعتداء الجنسي أو االستغالل، والتحرش واالعتداء اللفظي، وكذلك 

 األخرى. 

 

 مكافحة الفساد والرشوة ج( 

/ الشريك    دم الطلب االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد. يحتفظ المستفيد الرئيسييجب على مق

وهيئات البرنامج بالحق في تعليق أو إلغاء المنحة الفرعية إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي    BESTMEDGRAPEلمشروع  

عمولة ألي  مرحلة من مراحل عملية المنح أو أثناء تنفيذ العقد. ألغراض هذا البند، فإن "الممارسات الفاسدة" هي عرض رشوة أو هدية أو إكرامية أو  

 ألداء أو االمتناع عن أي عمل يتعلق بمنح عقد أو تنفيذ عقد انتهى بالفعل. شخص كإغراء أو مكافأة 

 د( اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو الغش 

وهيئات البرنامج بالحق في تعليق أو إلغاء اإلجراء، حيث يثبت إجراء المنح   BESTMEDGRAPEيحتفظ المستفيد الرئيسي / الشريك الرئيسي لمشروع 

مستفيد من المشروع  أنه خضع لخرق االلتزامات أو المخالفات أو االحتيال. إذا تم اكتشاف خرق لاللتزامات أو مخالفات أو احتيال بعد إرساء العقد، فيجوز لل

 االمتناع عن إبرام العقد. 
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 اتباعها  الواجب واإلجراءات التقديم  كيفية  .5

 مطالب ال 5.1

ب(. وفقًا    1أ والملحق  1طلب المرفق بهذه اإلرشادات )الملحق  مالجذاذة  نموذج   ملف يحتوي علىيجب أن يتقدم المتقدمون للحصول على منحة فرعية ب
 طلب باللغات التالية: ميجب كتابة ال للدولة الشريكة، 

 

 البلد  لغة نموذج الطلب 

 فرنسا  الفرنسية أو اإلنجليزية 

 إيطاليا  اإليطالية أو اإلنجليزية 

 األردن  عربي او انجليزي 

 لبنان العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

 تونس العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

 

فض الطلب.  ي طلب من جميع المتقدمين إكمال المالحق بعناية حتى يمكن تقييمها بشكل صحيح. قد يؤدي أي خطأ في نموذج الطلب أو أي تضارب كبير إلى ر

 من إجراء تقييم موضوعي.   BESTMEDGRAPEلن يتم طلب التوضيحات إال عندما تكون المعلومات المقدمة غير واضحة وبالتالي تمنع شريك مشروع  

 لن يتم قبول الطلبات المكتوبة بخط اليد. 

أن تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات ذات الصلة    المهم جدامالحق التي يجب ملؤها فقط. لذلك من  المطلب وجميع ال  يرجى مالحظة أنه سيتم تقييم

 المتعلقة بهذا اإلجراء. 

 

 مطالب أين وكيف ترسل ال 5.2

 ملء ما يلي:  متقدمين والمتقدمين المشاركيني طلب من ال

 الحصول على منحة فرعية  طلبجذاذة مأ  1• الملحق 

 ميزانية المنحة الفرعية -ب   1• الملحق 

 نسخة من وثيقة هوية المشاركين )مقدم الطلب ومقدم الطلب المشارك(• 
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  :(العنوان أدناه )وفقًا لبلد إقامة مقدم الطلب إلى email certifiéد المعتمد يجب توقيع المالحق وإرسالها بالبري

 البلد  الشريك بريد إلكتروني معتمد  العنوان/المنصة 

  
PP2 INSERM  -   الوطني المعهد 

 للصحة والبحوث الطبية
 فرنسا

PP1 ISPA-CNR – Istituto di Scienze delle 

Produzioni Alimentari/ Consiglio Nazionale 

delle Ricerche 

tprotocollo.ispa@pec.cnr.i 
PP1 ISPA-CNR  -   معهد علوم إنتاج

 الغذاء / المجلس القومي للبحوث 
 إيطاليا

1 st floor, Building no. 14, Khairo 

Deraneyyeh str., Al- Rasheed District, 

Amman, Jordan. P.O. Box: 13900 Amman 

11942 Telefax: +96265166683 Mobile: 

+962797007869 

info@jssr.jo 
PP7 JSSR  -    الجمعية األردنية للبحث

 العلمي
 األردن

Berytech Mathaf, Facing French Embassy, 

Damascus Road, 2nd floor. 961 1 612 500 

Support@berytech.org 

 
PP6 لبنان  مؤسسة بيريتك 

المشاركة عبر منصة الرسائل االلكترونية المعتمدة:  

Candidatures via e-mail certifié 

certificate.com/-https://www.mail 

bestmedgrape.tunisia.grant 

m@gmail.co 

PP5  -   للصناعة التونسي  االتحاد 

 والتجارة والصناعات التقليدية
 تونس 

 

 سيتم رفض الطلبات المرسلة بأي وسيلة أخرى )على سبيل المثال عن طريق الفاكس( أو التي يتم تسليمها إلى عناوين أخرى.

( إلى عناوين excelو  rtfأو    Wordب( في شكل إلكتروني )  1أ( وميزانية المنحة الفرعية )الملحق    1في أي حال، يجب أيًضا تقديم نموذج الطلب )الملحق  

 .لكتروني المذكورة أعالهالبريد اإل

 . االعتبار بعينفي حالة اإلرسال المتعدد، سيتم أخذ اإلرسال األخير فقط  

وصف/  يجب  يتضمن  ب  موضوعأن  االلكترونية  اإللكتروني  الرسالة  لمشروع البريد  الفرعية  المنح  في  مشاركة  مطلب  إلى:  الواضح  التأشير    المعتمد 

BESTMEDGRAPE ، وعنوانه. االسم الكامل لمقدم الطلب الرئيسي وأن تحتوي الرسالة على 

 سيتم رفض الطلبات غير المستوفاة. 

 ملف الموعد النهائي لتقديم ال 5.3

الحادية عشرة ليال بالتوقيت المحلي لتونس. لن   – CETعلى الساعة منتصف الليل بتوقيت أوروبا الوسطى  2022ماي   26آخر أجل ألرسال المطلب هو 

 االعتبار.   بعينبعد التاريخ المحدد  رساله تم ايطلب الذي م أخذ الي

 ارسال ملفات الترشح من المعلومات حول مزيد  5.4

بال  األسئلة  إرسال  يتجاوزيمكن  ال  موعد  في  اإللكتروني  التالي    21  بريد  اإللكتروني  البريد  عنوان  إلى  الطلبات  لتقديم  النهائي  الموعد  قبل  يوًما 

bmg.voucher@gmail.com   .مع اإلشارة بوضوح إلى مرجع دعوة المنح الفرعية ، 

يوًما قبل الموعد   11بتقديم توضيحات لألسئلة الواردة بعد هذا التاريخ. سيتم تقديم الردود في موعد ال يتجاوز  BESTEMEDGRAPEال يلتزم شركاء  

 النهائي لتقديم الطلبات. 

mailto:protocollo.ispa@pec.cnr.it
mailto:info@jssr.jo
mailto:Support@berytech.org
https://www.mail-certificate.com/
mailto:bestmedgrape.tunisia.grant%20@gmail.com
mailto:bestmedgrape.tunisia.grant%20@gmail.com
mailto:bmg.voucher@gmail.com
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/ الشريك في المشروع إعطاء رأي مسبق حول أهلية المتقدمين أو المتقدمين المشاركين   الرئيسي  لمستفيدلضمان المعاملة المتساوية لمقدمي الطلبات، ال يمكن ل

 أو أي إجراء. 

إجراء التقييم على   لن يتم إعطاء ردود فردية على األسئلة. سيتم نشر جميع األسئلة واألجوبة باإلضافة إلى اإلشعارات الهامة األخرى لمقدمي الطلبات أثناء 

حسب الحاجة. لذلك ي نصح بالرجوع إلى   ection)Library s(  https://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrapeع اإللكتروني  الموق

  الموقع اإللكتروني المذكور أعاله بانتظام لالطالع على األسئلة واألجوبة المنشورة.

 ملفات ال  واختيار  تقييم . 6

. سيتم تقييم جميع الطلبات BESTMEDGRAPEسيتم فحص الطلبات وتقييمها من قبل لجنة تقييم مؤلفة من خبراء معينين من قبل كل شريك في مشروع  

 : وفقًا للخطوات والمعايير التالية

 التحقق من أهلية الطلب المستلم  - 1الخطوة  

 
 4.1األهلية المنصوص عليها في النقطة • االمتثال لمعايير 

 5.1• االمتثال للقواعد المنصوص عليها في النقطة 
 .35• االمتثال للموعد النهائي لتقديم الطلبات المنصوص عليه في النقطة  

 .25• االمتثال لقواعد تقديم الطلبات المنصوص عليها في النقطة  
 

 أيام.  10غير صحيحة، فسي طلب منك تقديمها في غضون  إذا كانت أي من المعلومات المطلوبة مفقودة أو 

 2سيتم أخذ الطلبات المؤهلة فقط في االعتبار للخطوة  

 تقييم الطلب.  - 2الخطوة  
 

 جودتها.  حسبتقنيًا  1سيتم تقييم التطبيقات التي تجتاز الخطوة 
 للمتطلبات الموضحة أدناه:  الشركاء )المتقدمين(ستقوم لجنة التقييم بتقييم امتثال مقدم الطلب والمتقدم 

 

 

 المعايير 
 النتيجة 

 األقل  األكثر 
 
 
 
1 
 
 

 أ. تكوين الفريق 
 ب. فكرة العمل )المهمة والرؤية واالستراتيجية واألهداف( 

ج. وصف المنتج: المشكلة / الفرص، الميزات والفوائد والمزايا  
 التنافسية 

 والتنافسية د. تحليل السوق 
 ه. استراتيجيات التشغيل والمبيعات. 

 و.الميزانية وتوقعات اإليرادات.       

 
 
 
50 
 

 
 
 
0 

 10 0 (TRLمستوى الجاهزية التقنية ) 2

تدريب  حضور مقدم الطلب وشريكه )فعالة( في حصص ال 3
والمختبرات الحية التي تم تنظيمها كجزء من مشروع  

BESTMEDGRAPE 

 

20 

 

0 

الذي قام به مقدم الطلب   Pitch elevatorنشاط العرض التقديمي   4
 ومقدم الطلب المشارك )المتقدمون( 

20 0 

 
حصلت على أعلى الدرجات بشكل مؤقت حتى تالتي    الملفات. سيتم تحديد  النقاط المسندة لهاحسب    يرتب المطالب الواردةبعد التقييم، سيتم وضع جدول  

 في     هذه القائمة  سيتم استخدام  نفسها.    وفقًا للمعايير  نتظارالوصول إلى الميزانية المتاحة لهذه الدعوة لتقديم العروض. باإلضافة إلى ذلك، سيتم وضع قائمة ا 
  . نتظاراال قائمة  الحية فترة ص خالل    األموال    من  توفر المزيد حالة 

https://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape
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 التقييم  بنتائج شعاراإل 7

 مضمون القرار 7.1

بشأن القرار المتعلق بطلباتهم. يجوز لمقدم   BESTMEDGRAPEسيتم إبالغ المتقدمين من خالل الموقع اإللكتروني لشركاء مشروع  
أن يتقدم بشكوى. يجب استالم أي شكوى عبر البريد اإللكتروني للشريك    تقييمالطلب الذي يعتقد أنه قد تضرر من خطأ أو مخالفة أثناء عملية ال 

 أيام بعد نشر نتائج التقييم. يجب على مقدم الطلب توضيح أسباب االستئناف.  10في غضون 

 التقريبي الجدول الزمني  7.2

 

 التوقيت  التاريخ  

  2022ماي   05 الموعد النهائي لطلب أي إيضاحات 

 CETالساعة منتصف الليل توقيت 

 الحادية عشرة مساًء بتوقيت تونس 

آخر موعد يتم فيه إصدار اإليضاحات من قبل المستفيد  

 الرئيسي / الشريك في المشروع 

 2022ماي   15

 2022ماي   26 الموعد النهائي لتقديم الطلبات 

  2022جوان  3 معلومات للمتقدمين عن التقييم 

  2022جوان   10 االشعار بالمنح الفرعية 
 

 
إلى تواريخ مؤقتة ويمكن تحديثه بواسطة المستفيد الرئيسي / الشريك للمشروع أثناء اإلجراء. في مثل هذه الحاالت،   يالتقريبيشير هذا الجدول الزمني ا

  https://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrapeسيتم نشر الجدول الزمني الم  حدث على موقع الويب الخاص بالمشروع 
(« Library » section). 

 القسائم  دفع  جدول .8

 سيتم دفع القسائم على النحو التالي

 ٪ كتمويل مسبق 30• 

 ٪ كدفعة رصيد عند االنتهاء بعد التحقق من المصاريف70• 

 المرفقات  قائمة .9

 : استكمالها المطلوب المستندات 

 ( RTF أو WORD و PDF ،  الوصفي )الجزء الفرعية المنحة طلب استمارة  أ: 1 الملحق

 ( PFD و XLS )نسق الميزانية ب: 1 الملحق

 

 المحدد:  الطلب مقدم سيقدمها

 الفرعية المنحة لعقد قياسي نموذج •

 النشاط تقرير •

 مالي تقرير •

 األدنى  الحد  إعالن  إلغاء •

 دات المساع من المستفيدين قائمة •

https://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape

