النداء رقم  02القتراح مشاريع موجه للجمعيات المحلية في البلديات النموذجية لبرنامج "كابدال"
____________

المرحلة األولى
نداء القتراح أفكار مشاريع لتعزيز المجتمع المدني والتنمية االقتصادية المحلية

المرفق (د) :جدولي المراجعة والتقييم
 .Iجدول مراجعة الملف
نعم

ال

المراجعة اإلدارية
.1

تم اتباع التعليمات الواردة في مذكرة العرض الموجزة.

.2

تصريح صاحب الطلب مملوء وموقع

.3

تم كتابة االقتراح عبر جهاز كمبيوتر باللغة الفرنسية أو العربية

.4

تم إرسال نسخة  wordمن مذكرة العرض الموجزة

.5

تم ارفاق الوثائق اإلدارية والمرفقات المطلوبة (القانون األساسي ،اعتماد
صاحب الطلب ،التقرير المالي والمعنوي لسنة  2019أو  ،2018تصريح
الشريك إذا استلزم األمر).

التحقق من األهلية
.6

يستوفي صاحب الطلب وشركاء التنفيذ بمعايير المشاركة المشار إليها في
النقطة  4.1من المبادئ التوجيهية النداء.

.7

الصفة القانونية لصاحب الطلب والشركاء تتوافق مع متطلبات المبادئ
التوجيهية.

.8

يتم تنفيذ المشروع في اإلقليم المستهدف من النداء

.9

المشروع واألنشطة المقترحة يستوفون شروط األهلية المطلوبة في النقطة
 4.2من المبادئ التوجيهية

 .10مدة المشروع بين  06شهر و 10شهرا ً للمجموعة األولى
 .11المدة  10شهرا للمجموعة الثانية
 .12الدعم المالي المطلوب يتراوح ما بين الحد األدنى والحد األقصى المسموح
بهما.
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 .IIجدول تقييم مذكرة العرض الموجزة
سيتم تقييم مذكرات العرض لألصحاب الطلبات الذين قدموا ملفات كاملة ومطابقة لشروط المبادئ التوجيهية ،وفقا لجدول التقييم
التالي:

معايير التقييم

الحد
األقصى
 100نقطة

وصف
المشروع

هل عنوان ووصف المشروع واضحان ومتسقان؟
هل تتسق األهداف مع عنوان المشروع ووصفه؟ هل تلك األهداف واقعية؟

05
05

هل تتوافق النتائج المرجوة مع األهداف الخاصة للمشروع؟

08

( 30نقطة)

هل األنشطة مالئمة وملموسة ومتسقة مع أهداف المشروع والنتائج المتوقعة؟

08

هل مصادر التمويل محددة بوضوح؟ وهل هناك تركيب مالي متوقع؟

04

المواضيع (أ) و(ب)  -هل للمشروع صلة بأهداف تعزيز الحكامة التشاورية والتنمية
المحلية المندمجة والشاملة والمستدامة ،لتي يروج لها كابدال؟
المواضيع (أ)  -هل يساهم المشروع في دعم المجتمع المدني من أجل مشاركة أفضل
في مسار الحكامة المحلية؟
المجموعة المواضيع (أ) هل يدمج المشروع الحوار والتبادل والعمل المشترك بين الفئة المستهدفة
األولى والفاعلين األخرين في اإلقليم؟
المواضيع (ب)  -هل يساهم المشروع في تعزيز المجتمع المدني من أجل مشاركة أكثر
نشا ً
طا وفعالية في مسار التنمية المحلية؟

الصلة
( 60نقطة)

االستدامة
( 10نقاط)

10
10
10
10

المواضيع (ب)  -هل يساهم المشروع فعال في تنفيذ إحدى استراتيجيات عمل المخطط
البلدي للتنمية؟
هل يستجيب المشروع إلحدى استراتيجيات عمل محور التنمية االقتصادية في المخطط
البلدي للتنمية للبلدية؟
أو أنه يستجيب إلحدى استراتيجيات العمل لمحور استراتيجي آخر من المخطط البلدي
للتنمية له صلة بالتنمية االقتصادية المحلية ،هدفه الرئيسي هو خلق فرص عمل ودخل
المجموعة مستدام؟
الثانية هل يساهم المشروع في تحريك التنمية االقتصادية المحلية بخلق ديناميكية تنسيق
وتضافر للطاقات والجهود بين مختلف الفاعلين والقطاعات ومستويات الحكامة أو ما
بين البلديات.
هل يدمج المشروع أبعاد االستدامة االجتماعية ،االقتصادية والبيئية؟

5

هل تم تحديد الفئات المستهدفة والمستفيدين النهائيين بوضوح؟

10

هل تم التعرف على شركاء أو أطراف فاعلة أخرى؟ وهل اختيارهم ذو صلة بالمشروع وأهدافه؟

10

هل يدمج المشروع أبعاد الشمولية االجتماعية واإلقليمية؟

10

هل المخاطر مدروسة وواقعية؟ هل تم النظر في التدابير الوقائية؟ هل هي مالئمة ومتسقة؟

05

هل من المحتمل أن يكون للمشروع أثر ملموس ،إجابي ومستدام على الفئات المستهدفة؟

05

10

10

15

تذكير :بمجرد االنتهاء من تقييم جميع العروض الموجزة للمشاريع سيتم وضع قائمة ،ترتب المشاريع المقترحة وفقا للعالمة (التنقيط)
اإلجمالية المتحصل عليها .سيتم انتقاء إالّ الجمعيات التي تحصل العرض الموجز لمشروعها على عالمة  70نقطة من أصل .100
في حالة ما إذا كانت الميزانية المخصصة من قبل كابدال لهذا النداء ال تسمح بتمويل كل المشاريع المنتقاة أوليّا ،سيتم اختيار أفضل
العروض المصنفة في حدود للميزانية المتاحة.
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