مشروع الخدمات البلدية والتكيف االجتماعي  /منحة صندوق المشاريع االبتكارية
انبهذياث انمشاركت ضمه مشروع انخذماث انبهذيت وانتكيف االجتماعي :انسعتري وانمىشيت ،انرمثا انجذيذة ،حىشا انجذيذة ،سهم حىران ،اربذ انكبري،
صبحا وانذفياوت ،سحاب ،انظهيم ،معان ،انسرقاء انكبري ،مادبا انكبري ،عجهىن انكبري ،األزرق انجذيذة ،او انجمال انجذيذة ،انىسطيت ،انجىيذ ،غرب
اربذ ،انخانذيت ،دير ابي سعيذ انجذيذة ،انسهط ،جرش ،انكرك ،انطفيهت ،انرصيفت ،انسرحان ،انمفرق انكبري.

نموذج المقترح االولي للمشاريع الريادية:

 .1تعليمات تعبئة نموذج المقترح االولي:
ٌجب مراعاة ما ٌلً عند تعبئة النموذج:
ٌ جب ان ال ٌزٌد الطلب عن  5صفحات (حجم  )A4نوع الخط )(Arialحجم الخط ( )10مع 2سم
كهامش.
 تعبئة النموذج بنفس ترتٌب العناوٌن الرئٌسٌة الموضحة أدناه ،وسٌتم التمٌٌم بناء على معاٌٌر التمٌٌم
وحسب البٌانات والمعلومات الممدمة من ممدم المشروع فً الممترح االولً.
ٌ صاغ بطرٌمة واضحة ومفهومة لتسهٌل عملٌة التمٌٌم.
ٌ جب أال تكون األنشطة الممترحة ضمن لائمة المشارٌع المستثناة
 .1.1الجزء األول :معلومات عامة
اسم البلدٌة:
معلومات االتصال :االسم ،البرٌد االلكترونً ،رلم الهاتف
للشخص المسؤول عن المتابعة
اسم المشروع:
مولع المشروع:
تكلفة المشروع المتولعة:
الزمن المتولع لتنفٌذ المشروع (أشهر)ٌ :رجى تفصٌل الجدول
الزمنً لتنفٌذ المشروع وارفاله
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الجهات المشاركة فً المشروع( :البلدٌة ،مؤسسات
المجتمع المحلً ،المنظمات غٌر الربحٌة)،
ٌجب ارفاق نسخة عن مذكرات التفاهم للتشارن
ملكٌة أرض المشروع :تمدٌم ما ٌثبت ملكٌة البلدٌة لألرض أو
أي اتفالٌات تفٌد بملكٌة البلدٌة لألرض التً سٌمام علٌها
المشروع ،او اٌة اتفالٌات وترتٌبات اخرى مع الجهات المعنٌة

 .1.1الجزء الثاني :المعلومات الفنية
تكلفة المشروع الكلٌة:
تكلفة العمالة( :تكلفة المشروع x
تكلفة المشروع (دٌنار أردنً)

النسبة المئوٌة لتكلفة العمالة)

مالحظة :إذا كانت تكلفة المشروع أكبر من السمف

لٌمة المنحة الممدمة:

المحدد للمنحةٌ ،رجى تحدٌد أوجه ومصادر التموٌل.

الموارد األخرى ان وجدت او
مصدر التموٌل
المساهمات العٌنٌة (عمالة ،ارض)
 أردنٌٌن__________________
 سورٌون_________________

المجموعات المستهدفة:

 النساء___________________
 الشباب عُمر (__________ )30-18
 ذوي االحتٌاجات الخاصة _________

ما هً األهداف الرئٌسٌة للمشروع (الفوائد االلتصادٌة
واالجتماعٌة التً ٌحممها المشروع).

النتائج المتولعة للمشروع (مثل حل للمشكلة المائمة،



تمدٌم خدمات جدٌدة ،التأثٌر النهائً على
المستفٌدٌنٌ )..........رجى اختٌار معاٌٌر االبتكار فً
المشروع.
من الممكن اختٌار أكثر من معٌار
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توفٌر حلول للتحدٌات والمشاكل المائمة فً البلدٌة،
واالستجابة الحتٌاجات المجتمع المحلً بطرٌمة مبتكرة
(توفٌر أسالٌب وأدوات وحلول جدٌدة)
تحسٌن آلٌة تمدٌم الخدمات وتطوٌرها
تعزٌز التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة.
استخدام الموارد المحلٌة وخفض تكلفة تمدٌم الخدمات
توظٌف المٌزة النسبٌة المحلٌة






المشارٌع التً تعزز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنً
والمنظمات غٌر الحكومٌة والمطاع الخاص.
المشارٌع التً تستهدف توظٌف المرأة والشباب وذوي
االحتٌاجات الخاصة.
المشارٌع التً تعزز التماسن المجتمعً
المشارٌع التً تحمك االستدامة.

ٌجب ان ال تمل مشاركة االٌدي العاملة فً المشروع
عن .%30
عدد أٌام العمل( :تكلفة العمالة  18/دٌنار)

ٌرجى تحدٌد كٌفٌة تحمٌك المشروع لهذا المعٌار
(األجور  ٪ 30من تكلفة المشروع).

وجود خطة تشغٌل وصٌانة للمشروع من أجل
االستدامة.

اذكر أهم المحددات والمخاطر المتولع ان تواجه تنفٌذ
المشروع.

ارفاق تحلٌال أولٌا للتكلفة والمنفعة للمشروع
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لائمة معاٌٌر الممترح االولً للمشروع

معايير التقييم
أن تكون فكرة المشروع الممترح مبتكرة
ان ٌكون المشروع لابل للتحمٌك والتنفٌذ (من حٌث توفر الموارد والجدول الزمنً)
ٌحمك المشروع الممترح فوائد التصادٌة و /او اجتماعٌة
وجود خطة تشغٌل وصٌانة للمشروع من اجل استدامة المشروع
ٌجب أال تتجاوز فترة تنفٌذ المشروع  81شهر او تارٌخ إغالق مشروع الخدمات البلدٌة والتكٌف
االجتماعً ()1212/81/18
ٌجب أن ٌحتوي المشروع الممترح نسبة عمالة ال تمل عن  ٪02( ٪12من األردنٌٌن و ٪12من
السورٌٌن) .وٌمابل الحد األدنى من أٌام العمل
ذكر مولع المشروع وإثبات ملكٌة األرض من لبل البلدٌة أو أي آلٌة أخرى لتوفر من األرض
بٌان مصادر تموٌل العجز فً موازنة المشروع (الفرق ما بٌن الحد األعلى من المنحة وتكلفة
المشروع)
انسجام الفئة المستفٌدة من المشروع مع اهداف مشروع خدمات الطوارئ والتكٌٌف االجتماعً
(على األلل  %02من فئة الشباب والنساء من المجتمع المحلً) .توضٌح الفئات المستفٌدة من
المشروع وفما لمعاٌٌر النوع االجتماعً ،والتوزٌعات الجغرافٌة (المناطك األلل حظا)
ٌجب أن ٌتضمن الممترح االولً للمشروع تحلٌال بسٌطا للمنفعة والتكلفة (ٌجب إعداد دراسة جدوى
التصادٌة ومالٌة بعد الموافمة المبدئٌة على المشروع)
ٌنبغً أال تكون األنشطة الممترحة جزءا من لائمة المشارٌع المستثناة
ٌجب ارفاق نسخة عن مذكرات التفاهم للتشارن و/او مصادر التموٌل االضافٌة للمشروع فً
الحاجة لذلن.
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نموذج المقترح النهائي للمشروع

 اسم البلدٌة--------------------------------------------:
 اسم المشروع-----------------------------------------:
 مولع المشروع--------------------------------------- :
 الجهات المشاركةٌ( :رجى تمدٌم اتفالٌة اإلدارة ،إن وجدت)------------------------------------------

 معلومات االتصال------------------------------------:

أ .ملخص المشروع

ٌ رجى تحدٌد أهداف المشروع والنتائج المتولعة من التنفٌذ

ب .مقدمة والمبررات

 حدد المشكلة التً ٌسعى المشروع الى حلها
 لماذا ٌعتبر المشروع ابتكارٌا.

ٌرجى االطالع على الفمرة ( )3.2معاٌٌر
المشروع االبتكاري فً الدلٌل
ج .وصف المشروع والنتائج المتوقعة

 النتائج واالثر المتولع للمشروع
 المستفٌدٌن من المشروع
ٌ رجى توضٌح كٌف سٌفٌد المشروع كل من األردنٌٌن ،والسورٌٌن،
النساء والشباب ،دمج الالجئٌن.
 oعدد المستفٌدٌن المباشرٌن____ ،أردنٌٌن_____،
سورٌٌن______ ،شباب_______ ،نساء______
ٌ oجب ان ال تمل نسبة استفادة فئة النساء والشباب عن .%60

د .ملكية األرض

ٌجب ان تكون األرض ملن للبلدٌة ،وإذا كان هنالن ترتٌبات أخرى لملكٌة
األرض ٌجب ارفاق ما ٌفٌد بأن األرض ستكون ملكا للبلدٌة او الجهة
المشاركة.

 .1إلى أي مدى ٌتوافك االلتراح الممدم مع االحتٌاجات واألولوٌات فً المنطمة المستهدفة (دراسة احتٌاجات المجتمع
المحلً)؟ وكٌف سٌعمل المشروع على تحسٌن الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع المحلً؟
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 .2كٌف سٌتم تحمٌك االستدامة بعد اكتمال المشروع؟ (مثل الموارد البشرٌة والبنٌة التحتٌة واألنظمة اإلدارٌة واستدامة
الموارد المالٌة للبلدٌة ،والتً تضمن استمرارٌة العمل والتطوٌر).

 .3هل تم عمل التصامٌم الالزمة للمشروع وهل هنالن لاعدة بٌانات خاصة بالمشروع؟

 .4ما هً المٌمة المضافة للمشروع بما ٌخص استغالل المٌزة النسبٌة والموارد المتاحة فً البلدٌة؟

 .5ما هً المٌمة المضافة التً ٌمدمها المشروع؟

 .6التعاون فً تنفٌذ المشروع:
أ.

هل سٌتم تنفٌذ المشروع بالتعاون مع طرف ثالث؟ (أجب بنعم أو ال) وإذا كانت اإلجابة (نعم) أذكر اسم تلن
الجهة ،مع بٌان ان كان هنالن اتفالٌة تم تولٌعها مع الطرف المشارن.

ب .إذا كان هنان أكثر من بلدٌة مشاركة فً المنحة ،أذكر اسم ومعلومات االتصال الخاصة بالمشاركٌن.

اسم الجهة المشاركة

ٌوجد اتفالٌة (نعم /ال)

الدور والمسؤولٌة

سٌتم إعطاء أوزان أعلى للشراكة مع البلدٌات األخرى أو مع المنظمات غٌر الحكومٌة ،ومنظمات المجتمع المدنً،
والمطاع الخاص.
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 .7التحلٌل االلتصادي والمالً (ٌرجى تمدٌم دراسة جدوى التصادٌة مفصلة كمرفك)

 .8هل للمشروع أثار بٌئٌة إٌجابٌة؟ ٌرجى التوضٌح.

 .9المشاورات المجتمعٌة:


اذكر عدد المشاركٌن فً المشاورات المجتمعٌة الختٌار المشروع او اي طرٌمة اخرى لمشاركة المجتمع
_____________



ما نوع المشاركة المجتمعٌة التً أجرٌت ____________
 .1اجتماعات عامة.
 .2جماعات مركزة.
 .3تشكٌل لجان
 .4المشاورات من خالل منظمات المجتمع المحلً والمنظمات غٌر الحكومٌة.
 .5ممسوحات تحدٌد االحتٌاجات المجتمعٌة.
 .6مشارٌع فً دلٌل االحتٌاجات الذي تم تبنٌه من خالل الالمركزٌة
 .7طرٌمة ابتكارٌة جدٌدة
 .8غٌر ذلن اذكرها؟ _______________



ما هو مستوى المشاركة؟ اعط أرلاما ووصفا للمشاركٌن (اردنٌون ،سورٌون ،نساء ،شباب)

الرجاء إرفاق دلٌل
 .10تكلفة المشروع

 ما هً التكلفة المتولعة للمشروع ___________

ٌرجى ارفاق جدول الكمٌات
 إذا كانت تكلفة المشروع أكثر من الحد األلصى للمنحةٌ ،رجى تحدٌد
مصادر التموٌل
 التكلفة اإلجمالٌة للمشروع
 التكلفة الممولة من المنحة االبتكارٌة
 التكلفة الممولة من المصادر التموٌلٌة األخرى.
 مساهمات عٌنٌة

ٌرجى ارفاق تحلٌل للتكلفة
 .11العمالة فً المشروع (ٌجب ان ال
تمل عن  %30من مجمل

 تكلفة العمالة = تكلفة المشروع  xنسبة العمالة
 الحد األدنى ألٌام العمل = تكلفة العمالة  18 /دٌنار
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التكالٌف للمشروع)

 نسبة عمل النساء فً المشروع =

معدل األجرة الٌومٌة  18دٌنار

 نسبة عمل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المشروع =
 نسبة عمل الشباب فً المشروع (سن = .)30-18

 .12هل ٌشتمل المشروع على أي خطة للتدرٌب للعمالة شبه الماهرة الغٌر الماهرة؟
 .13فترة التنفٌذ:
(اإلطار الزمنً لتنفٌذ المشروع)
تاريخ اإلنجاز

النشاط
موافمة المجلس البلدي على المشروع
اعداد ممترح المشروع االبتكاري
اعداد التصامٌم الالزمة والتكلفة الممدرة للمشروع
تحضٌر واصدار وثائك العطاء
اإلحالة
التنفٌذ
مرحلة التسلٌم للمشروع

ٌ .14رجى ارفاق خطة عمل وصٌانة واستدامة للمشروع

 .15هل ٌشتمل المشروع على ألٌة للتغذٌة الراجعة من المواطنٌن والمستفٌدٌن من المشروع؟

 .16هل ٌوفر المشروع فرص عمل دائمة لألردنٌٌن
والسورٌٌن ،نساء ،شباب؟

ٌرجى ذكر عدد الفرص المتولعة لكل مجموعة

 .17هل ٌحسن المشروع التماسن االجتماعً بٌن
األردنٌٌن والسورٌٌن؟ وكٌف؟
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التارٌخ:

اعداد:

/

/

االسم_______________________________ :
الوظٌفة/_____________ :البلدٌة ____________
التارٌخ_____________________________ :
التارٌخ

الموافمة على المشروع:
االسم______________________________ :
رئٌس البلدٌة__________________________ :
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/

/
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