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ي مشاركة في مشروع االتحاد األوروبدعوة التجمعات في القطاعات الثقافية واإلبداعية لل

رفع االتحاد من أجل المتوسط  من أجل و يونيدو(ال)ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 التعاون في مجال ريادة األعمال  مستوى مستوى تنافسيتها و

 
عروض مدعوة لتقديم لالتجمعات في القطاعات الثقافية واإلبداعية من دول جنوب المتوسط إن  –لتقديم عروض  ةدعو

بدعم من األمانة العامة و( اليونيدو)الصناعية  للتنمية المتحدة األمم منظمة للمشاركة في مشروع تعاوني الذي وضعته

من أجل المتوسط من أجل تعزيز تنمية األعمال التجارية والتعاون في مجال ريادة األعمال وزيادة مستوى التنافسية  لالتحاد

 .في القطاع الثقافي
 

التي  دعوة لتقديم عروضمدعوة للمشاركة في جمعات ومبادرات التجمعات المعنية لالتإن  .4102 /أيلولسبتمبر 9برشلونة، 

مشروعها القائم في منطقة جنوب البحر المتوسط ( ضمن إطار اليونيدوأطلقتها مؤخراً منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

ويقام المشروع  بعنوان "دعم تطوير الصناعات والتجمعات الثقافية واإلبداعية في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط".

 بمساهمة مالية من مؤسسة التعاون اإليطالي.واالتحاد األوروبي  نبتمويل م

 

أجل من  –لكل تجمع  يورو 000،050بقيمة تقدر بـ  –تقنية على مدى فترة ثالث سنوات مساعدة  اختيارهكل تجمع يتم سيتلقى 

شراء وصيانة جديدة. ويشمل هذا الدعم المالي ل باإلضافة إلى دخول أسواق ،وللتحديث واالبتكار تحسين تنافسيته ومنتجاته

 المعدات والخدمات الجديدة أو الُمحّسنة.

 

من نوعه: فمن جهة سيساعد المشروع التجمعات المختارة على تعزيز تعاونها من أجل زيادة  افريد ايقدم المشروع نهج

جاتها باالعتماد على تراثها الثقافي. وبالتالي، التنافسية؛ ومن جهة أخرى، سيساعد المشروع التجمعات على تحسين نطاق منت

مع المشترين والموزعين من  عالقاتجديدة، وخاصة من خالل إنشاء و أسواق سيتم وضع تدابير صارمة لترافق التجمعات نح

 كال جانبي البحر األبيض المتوسط. 

 

 إنشاء منصة إقليميةاليونيدو بمشروع يهدف إلى -وستتمم األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط برنامج االتحاد األوروبي

 . الُمثلى الممارساتل الخبرات ونشر للحوار وتباد

 

التجمعات المختارة خالل الجلسة  عن عالناإل. وسيتم 4102أكتوبر/تشرين األول  01الدعوة لتقديم العروض مفتوحة لغاية إن 

 يتم التحقق من صحة النتائج من قبلالقادمة للجنة التوجيهية الوطنية المقرر انعقادها في نهاية شهر أكتوبر/تشرين األول، وس

 اللجنة اإلقليمية العتماد المشاريع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

 

تلقي التي ترغب في المشاركة بالنيابة عن مبادرات التجمعات لو، ومؤسسات الدعم العامة والخاصةأ المعنية بإمكان التجمعات

نموذج الطلب الذي يمكن تنزيله من الموقع  طلب المشاركة من خالل تعميربم أن تتقد ،المحلي اليونيدوالدعم من فريق 

    clusters.org-www.cciاإللكتروني للمشروع:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cci-clusters.org/
http://ufmsecretariat.org/establishment-of-a-regional-platform-for-the-development-of-cultural-and-creative-industries-and-clusters-in-the-southern-mediterranean/
http://www.cci-clusters.org/
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 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 ينضوي تحت لوائهحيث  ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى الع ومبادرات التعاون اإلقليمي في ، على تنفيذ مشاري8252في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة ع،كل مشرو  دورة طوال مراحل للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي

صال  :االت
media@ufmsecretariat.org 

 (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org 
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