مباراة انتقاء أفكارمشاريع
 الشطرالثاني برسم سنة - 2022تفعيال لبرنامج "تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب"-محوردعم الحس املقاوالتي لدى الشباب -للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة،
ينهي رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم تاونات الى علم شباب إقليم تاونات حاملي املشاريع

أن باب الترشيح مفتوح القتراح مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل إلى غاية يوم  20شتنبر2022
سيستفيد املترشحون املقبولون الذين تم انتقاهم بشكل نهائي من دعم تقني في مجال قدرات اإلنتاج ،ودعم مالي إلنجازاملشروع.

الفئات املستهدفة
 الشباب الحاملون ألفكارمشاريع املقيمون بإقليم تاونات والذين تتراوح أعمارهم ما بين  18و 45سنة؛ املقاولون الذاتيون الذين تقل مدة حصولهم على صفة املقاول الذاتي عن  12شهرا؛ -الشركات الصغرى و املتوسطة (شركات األشخاص و الشركات ذات املسؤولية املحدودة) التي تقل مدة تأسيسها عن  12شهرا.

شروط االستفادة
 أن يتم توطين املشروع في مقر مالئم على مستوى إقليم تاوناتأال يكون املترشح موظفا بالقطاع العام أو الخاص أو سبق له االستفادة من أي دعم عمومي
أال يندرج املشروع ضمن :األنشطة املضرة بالبيئة ،التي تشغل األطفال أو التي تحتل امللك العمومي-يمكن أن تندرج األنشطة املقترحة في إطارقطاعات :الفالحة ،السياحة ،الصناعة التقليدية ،الخدمات ،التجارة ،اإلقتصاد الرقمي ،االقتصاد األخضر.. .

ملف الترشيح
 طلب تمويل املشروع (النموذج موجود على الرابط أسفله)؛
 تصريح بالشرف بعدم مزاولة حامل املشروع اي وظيفة بالقطاع العمومي او الخاص وعدم استفادته من أي دعم عمومي (النموذج موجود على الرابط أسفله)؛

 بطاقة املشروع املقترح موقعة تعبئ من خالل الرابط أو مسح الرمزالتاليhttps://2u.pw/hSl16 :


نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ،صورة فوتوغر افية ،شواهد التكوينات...؛



امللف القانوني :بالنسبة للشركات (نسخة من السجل التجاري) وبالنسبة للمقاولين الذاتيين (شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي)
واختياريا كل وثيقة تعززملف الترشيح :دراسة الجدوى ،برنامج العمل ،صوراملقر ،صور التجهيزات او اآلالت ،سيرة ذاتية ،فاتورة أولية(... )Devis



مراحل معالجة ملفات الترشيح
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

 -االنتقاء االويل للمشروع او فكرة املشروع؛

 -الدعم واملواكبة القبلية إلجناز دراسة جدوى املشروع والتكوينات الالزمة هلا؛

 -تقدمي خمطط عمل إلجناز املشروع وفق دليل املساطر اخلاص بتنفيذ الربانمج؛

 املصادقة على املشروع من طرف أجهزة احلكامة؛ التعاقد والدعم واملواكبة البعدية إلجناز املشروع؛ -التتبع والتقييم.

إيداع ملفات الترشيح
يمكن الحصول على نماذج ورقية مللف الترشيح و تعبئتها و إيداعها لدى مستشارينا باملؤسسات التالية:
الدائرة

العنوان

الهاتف

تاونات

فضاء التوجيه ومواكبة الشباب الحي اإلداري بتاونات

0664853077

قرية با محمد

مركزتكوين وإدماج املرأة بقرية با محمد

0664946022

تيسة

دارالشباب بتيسة

0664856444

غفساي

مركزتكوين وإدماج املرأة بغفساي

0664854583

