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 بالغ بخصوص  

 2019برسم سنة  ماسةدعم المشاريع الثقافية بجهة سوس 
 

مشاريع التنشيط والتنمية  برنامج دعمعن إطالق  ٌعلن مركز سوس ماسة للتنمٌة الثقافٌة

وهو   بشراكة وتنسٌق مع مجلس الجهة،،2019بجهة سوس ماسة برسم سنة  الثقافيين

برنامج ٌهدف إلى مواكبة الفاعلٌن الثقافٌٌن على صعٌد الجهة فً تحقٌق مشارٌعهم الثقافٌة، 

وهٌكلة تدخالت المركز فً هذا المجال، وكذا من أجل ضمان نجاعة أكبر لتحقٌق أهداف 

 .ومحاور اإلستراتٌجٌة الجهوٌة للتنمٌة الثقافٌة

لذا ٌنهً المركز إلى عموم الفاعلٌن الثقافٌٌن المعنٌٌن بهذا البرنامج، أن طلبات الحصول 

والذي ٌمكن تحمٌله من الموقع  على الدعم تخضع للشروط المحددة فً دفتر التحمالت،

 . اإللكترونً للجهة

 :المحاورالمفتوحة لتقديم المشاريع في إطار هذا البرنامج 

مشارٌع ممتدة فً الزمن تهم إحداث بنٌات ) :محور دعم مشاريع التنمية الثقافية في العالم القروي .1

 (  10)؛ وعدد المنح المحددة له عشر (ثقافٌة فً العالم القروي

تظاهرات ثقافٌة تهم مجاالت اإلبداع فً المسرح والموسٌقى ) محور دعم مشاريع التنشيط الثقافي .2

 (  53)وعدد المنح المحددة له ثالث وخمسون  ؛(...والفنون التشكٌلٌة واآلداب

إنتاج مختلف أنواع الوثائق التً تهم اإلبداع األدبً والفنً )محور دعم تنمية المضامين الثقافية  .3

 (  15)وعدد المنح المحددة له خمسة عشر  (وتوثٌق التراث، ونشرها

وعدد المنح المحددة له خمس .  مع الجهة والمركزمحور دعم المشاريع المنجزة في إطار شراكة .4

 (  15)عشرة 

 .ولمزٌد من التفاصٌل ٌنبغً االطالع على دفتر التحمالت
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 :من يحق له الترشح لتقديم المشاريع

الجمعيات، والفذساليات أو شثكات :  دعم المشاسيع الثقافية وهمطلباتالمقثىلىن لتقذيم حاملى المشاسيع 

الجمعيات، أو فشوع الجمعيات، والتعاوويات الفىية، والىكاالت الفىية المؤسسة وفقا لمقتضيات القاوىن سقم 

 المتعلق تالفىان والمهه الفىية، والمقاوالت الثقافية، واألشخاص الزاتيىن، ورلك وفق الششوط 68.16

تالىسثة لألشخاص )المفصلة في دفتش التحمالت، ششيطة أن يكىن مقشهم القاوىوي أو محل سكىاهم 

 . ووشاطهم الشئيسي داخل تشاب جهة سىس ماسة (الزاتييه

 :ملف طلب الدعم

ٌقدم طلب الدعم من خالل تعبئة الملف الموضوع لهذا الغرض وفق متطلبات دفتر التحمالت، والذي 

وإرفاقه بالوثائق اإلدارٌة ونماذج الوثائق . ٌنبغً تحمٌله من الموقع اإللكترونً لجهة سوس ماسة

 .المطلوبة

 مواعيد فتح الترشيح وإيداع الطلبات 

 على الساعة 2019 فبراٌر 28 إلى ٌوم الجمعة 04سٌبدأ تلقً طلبات الدعم ابتداء من ٌوم االثنٌن 

 . الرابعة والنصف مساء

 :إيداع ملفات الترشيح

 .تمقش مجلس الجهة تأكاديشالتششيح تمكتة الضثظ ع ملفات دتى

 


