
 

 

 الئحة المشايع المستفيدة من الدعم في إطار دفتر التحمالت

 2018موسم -  الشطر األول – الخاص بدعم مشاريع التنشيط والتنمية الثقافيين بجهة سوس ماسة 

 

ا الذفالٍح انششاكح انمثشمح تٍه انجٍح دفًفً إطاس ذفعٍم االصرشاذٍجٍح انجٌٍُح نهرىمٍح انثمافٍح نمجهش جٍح صُس ماصح َذه

نممرضٍاخ دفرش انرذمالخ انخاص تذعم ، َإعماال 2018َمشكز صُس ماصح نهرىمٍح انثمافٍح تشصم انمُصم انثمافً نضىح 

 .انزي تهُسي انمشكزمشاسٌع انرىشٍظ َانرىمٍح انثمافٍٍه تجٍح صُس ماصح 

صثعح إجرماعاخ ورـماء انمـشـاسٌع ا نجـىح دساصـح َانمذذدج نرهمً انمهفاخ؛ عمذخاَجال َاصرٍفاء فرخ تاب انرششٍخ َتعذ 

 (136)ن مششَعا ذًمـــائح َصرح َثالنهجىح ذـذاسصـــد ا  دٍثتمـمـش مجهش انجٍح،  2018َفثشاٌش  ٌىاٌش ما تٍه شٍشي

مه انمشاسٌع   %55 مششَعا، أي ما ٌىاٌز 75 إنى دعم مه دٍث انجاوة انماوُوً َاإلداسي َجُدج انمششَع، نرىرًٍ

 : َرنك دضة انرصىٍفاخ انُاسدج فً انجذَل أصفهً انمششذح

ٌزا َصٍعمم انمشكز عهى االذصال تانجمعٍاخ انمعىٍح فُس ذذٌُم انذعم انضىُي انمشصُد نٍزي انعمهٍح مه طشف 

مجهش جٍح صُس ماصح إنى دضاب مشكز صُس ماصح نهرىمٍح انثمافٍح لصذ انرُلٍع عهى انعمُد انمرعهمح تانذعم َششح 

انرمشٌش األدتً َانمانً ): َتانىضثح نهمشاسٌع انمىجزج انمشجُ مُافاخ انمشكز تانُثائك انثانٍح . ششَط َمضاطش االصرفادج

 ٌرضمه صُس  "usb"نهمششَع، انمهف انماوُوً نهجمعٍح مؤشش عهًٍ، َشٍادج تىكٍح مصادق عهٍٍا، َلشص مذمج أَ 

 .(انىشاط، َمخرهف انمطثُعاخ َانُصائظ انمرعهمح تانىشاط َأي َثٍمح ٌمكىٍا ذذعٍم انمهف

 

  :2018الئذح انمشاسٌع انمضرفٍذج مه انذعم فً انشطش األَل نضىح * 
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