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دعوة لتقدمي مشاريع السفارة الفرنسية بتونس
البيئة و  ال�شباب 

)PISCCA( برنامج مبادرات املجتمعات املدنية وحتالف الفاعلني

 2020 30 جويلية  آخر أجل لقبول الطلبات : 



تطلق سفارة فرنسا بتونس برنامج
الشباب و البيئة

سيتم اختيار 24 مشروعا تتوزع على 24 والية على امتداد سنتني.
سيتم متويل املشاريع الفائزة التي يُشترط أن يكون على رأسها شبان تتراوح أعمارهم بني 

18 و25 سنة مببلغ يتراوح بني 30  و 50 ألف دينارا.

إحداث  قادر على  مبتكر  ولديك مشروع  البيئة  تهم حماية  كنت منخرطا يف قضايا  إذا 
الفرق، فأنت معني بهذا املشروع.

يتوجه هذا النداء إلى اجلمعيات احمللية التونسية التي لديها مشروع ملموس و طموح 
وواقعي يتمحور حول قضية حماية البيئة.

اجلهوية  والتنمية  النساء  حترر  على  تشجع  التي  للمشاريع  خاصا  اهتماما  نعير  نحن 
وخلق فرص عمل للشبان.

ملا ال تفكر هذه السنة يف أن يكون مشروعك من بني أالثنتي عشرة مشروعا األكثر تأثيرا 
ودميومة من حيث انعكاساته يف الوالية املستهدفة؟

ماذا عنك؟
ماهو برنامج            وملن يتوجه؟
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معايير االختيار

أن يعمل مشروعك على احملافظة على البيئة وأن يكون له تأثير حقيقي يف مجاله 
اخلاص.

أن يدافع على املساواة بني النساء والرجال.

أي يتوجه إلى فئة الشبان الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و25 سنة.

تغيير  إحداث  على  قادرا  ويكون  الشغل  ملواطن  والولوج  اجلهوية  التنمية  يدعم  أن 
حقيقي.

إن وجاهة املشروع وسمات نتائجه القابلة للقياس ستكون اخليط الناظم يف مسار 
عملية االختيار.

يجب أن تكون املشاريع ملموسة وقادرة على احلياة وواقعية ومستدامة
وعليه نعير اهتماما خاصا ل:

على  تعولوا  أن  وميكنكم  والبحرية  الساحلية  املناطق  حماية  يف  املنخرطة  املشاريع 
سفارة فرنسا بتونس لدعمكم يف هذا املجهود.

دعم  على  تعمل  والتي  الفرنسية  الهياكل  إحدى  مع  للتعاون  تخطط  التي  املشاريع 
التبادل بني ضفتي املتوسط.

تذكير
هذا النداء يتوجه إلى اجلمعيات التونسية املسجلة يف الرائد الرسمي التونسي دون 

غيرها.



Institut français de Tunisie

بعد  امللف  إرسال  تغيير.يتم  أي  إجراء  دون   word الطلب يف صيغة  تعمير  يتم  أن  يجب 
تعميره بعناية مصحوبا باملرفقات إلى العنوان اإللكتروني التالي:

societe-civile@institutfrancais-tunisie.com

يجب أن يكون موضوع الرسالة اإللكترونية 

سيكون تاريخ 30 جويلية 2020 آخر أجل لقبول الطلبات 
االختيار النهائي يف شهر سبتمبر 2020

سيتم إعالم كل اجلمعيات بالقرارات التي مت اتخاذها.

الفرنسي  للمعهد  الرسمي  املوقع  أو  الفيسبوك  صفحة  من  التمويل  ميكن حتميل طلب 
بتونس.

كيفية تقدمي الطلب؟
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