
InnovAgroWoMed  تونس : فتح الترشح لمنح فرعية لتمويل مشاريع نسائية في

 قطاع األغذية الزراعية

 ، شريك مشروعمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( يفتح
 InnovAgroWoMed،لتقديم طلبات منح فرعية أمام النساء باب الترشح  في تونس

التونسيات الراغبات في بعث مشاريع في قطاعي تثمين منتجات األلبان ومنتجات 
 الصيد البحري، في كل من واليتي باجة ومدنين )بالجمهورية التونسية(

ولمزيد من المعلومات حول شروط الترشح للمنح الفرعية ومعايير األهلية وإجراءات 
التقديم والتقييم... يتعين على الراغبات في تقديم مطالبهن، االطالع على دليل 

 االرشادات لتقديم مطالب منح فرعية الذى وضع لهذا الغرض

هذا وُيرجى أيضا االطالع على المرفقات الالزمة لطلبك )وتحميلها وتعميرها 
 وامضائها( من خالل الروابط االلكترونية التالية

 (انقر هنا لالطالع على الوثيقة) جذاذة تقديم الطلب  :Aالملحق -
 (انقر هنا لالطالع على الوثيقة) الميزانية :Bالملحق -
 (انقر هنا لالطالع على الوثيقة) وثيقة االلتزام :Cالملحق -

  

ق إرفاق الوثائق التالية بملف الترشح الذي يتضمن المالحق الساب كما يحب
 :ذكرها

  مخطط االعمال -
نسخة من وثيقة الهوية لمقدمة الطلب أو في حالة المجموعات نسخ من  -

 وثائق الهوية لجميع عضوات المجموعة
السيرة الذاتية لمقدمة الطلب، أو في حالة المجموعات السير الذاتية لجميع  -

 عضوات المجموعة
دقائق  3 –فيديو تحفيزي مدته دقيقة واحدة للمتقدمات بشكل فردي  -

 للمتقدمات في شكل مجموعة

 والتنصيص في موضوع الرسالة االلكترونية بالبريد االلكتروني يجب تقديم المطالب
(l’objet de l’email) على الرقم المرجعي وعنوان الدعوة لتقديم المنح الفرعية: 

 
  InnovAgroWoMed A_A3.1_0175 مطلب للحصول على المنحة الفرعية لـ

 الكامل لمقدمة الطلب أو في حالة المجموعات اسم ممثلة المجموعةمع االسم   

  

مع بعضها في نفس الرسالة-ُترسل ملفات الترشح إلى العناوين التالية  - :  
innovagrowomed.subgrants.pp3@gmail.com   
  مع وضع العنوانين التاليين في خانة العناوين الفرعية

https://www.enicbcmed.eu/fr/projets/innovagrowomed
https://drive.google.com/file/d/1IEpF1IbcqVVfD_q-IqqITpAhLfvzRegS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEpF1IbcqVVfD_q-IqqITpAhLfvzRegS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pegi4sNF4b5pRcVO52GJ9aJcPguY4_z7/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Pegi4sNF4b5pRcVO52GJ9aJcPguY4_z7/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Fl-dR1R409Pxfbkk5lUmWBg1I5iM8Kz/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Fl-dR1R409Pxfbkk5lUmWBg1I5iM8Kz/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1znPvx4wUTK1Ro2syvjL3Rxt0A-5QsuMb/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1znPvx4wUTK1Ro2syvjL3Rxt0A-5QsuMb/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true


En Cc  
Hedi.finance@cawtar.org  و Nifel.mahjoub@cawtar.org   

 Dossier compressé يجب ارسال الملفات في ملف الكتروني مضغوط
(Exemple: ZIP)  

  وال يجوز تقديمها من خالل رابط مؤقت مع تاريخ صالحية قصير األجل

سيتم رفض الطلبات المرسلة بأي وسيلة أخرى أو تسليمها إلى عناوين بريد 
 .إلكتروني أخرى

توقيع جميع وثائق المطلب من قبل مقدمة الطلب أو في حالة المجموعات يجب  
 .من قبل جميع عضوات المجموعة

عبر هذا  هذا وبإمكانكن االطالع على شبكة التقييم التي ستعتمدها لجنة التقييم
 .الرابط

  

  
، الساعة الرابعة بعد الزوال، 2222أوت  51آخر موعد إلرسال طلبك: 

 بالتوقيت المحلي للجمهورية التونسية

. 

 هو مشروع ُيموله االتحاد األوروبي في إطار برنامج  InnovAgroWoMed مشروع

 ENI CBC Med 

https://docs.google.com/document/d/1oJm6t1cechk8VXmTJffnrMaLmBiezpiH/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oJm6t1cechk8VXmTJffnrMaLmBiezpiH/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oJm6t1cechk8VXmTJffnrMaLmBiezpiH/edit?usp=sharing&ouid=115532644587914417062&rtpof=true&sd=true

