استمارة التقديم -المعلومات األساسية

#

السؤال

اإلجابة

اسم استمارة التقديم

يقتصر على  100إلزامي
حرف
يقتصر على  500إلزامي
حرف
إلزامي
قائمة منسدلة

1
ملخص استمارة التقديم
2
فئة استمارة التقديم

الصفة

3
تاريخ البدء

تاريخ

إلزامي

4
إلزامي

تاريخ اإلنتهاء

تاريخ

موضوع مجال العمل 1

قائمة منسدلة  +إلزامي
أخرى
قائمة منسدلة  +اختياري
أخرى
قائمة منسدلة  +إختياري
أخرى
قائمة منسدلة (قائمة إلزامي
حالية)
قائمة منسدلة (قائمة إلزامي (في حال كانت اإلجابة تركيا على
"البلد")
حالية)
منظمة مجتمع مدني إلزامي
أو ناشط/ة
يقتصر على  100إلزامي في حال التقديم من منظمة
حرف
إلزامي في حال كان المتفدم منظمة
نعم  /ال

5
6
موضوع مجال العمل  ( 2موضوع ثانوي ،أن وجد)
7
موضوع مجال العمل ( 3موضوع ثانوي ،إن وجد)
8
الدولة أو الدول التي ستقام فيها األنشطة
9
المينة أو المدن التي ستقام فيها األنشطة
10
اسم صاحب الطلب
11
اسم منظمة المجتمع المدني
12
13

هل تحمل المنظمة صفة قانونية؟

14
15
16
17
18
19
20
21

قائمة منسدلة  +إلزامي في حال كان المتقدم منظمة
فئة المنظمة
أخرى
يقتصر على  100إختياري
الموقع بالخاص بالمنظمة أو الناشط/ة
حرف
يقتصر على  100إختياري
صفحة المنظمة أو الناشط/ة على الفيسبوك
حرف
يقتصر على  100إختياري
حساب المنظمة أو الناشط/ة على تويتر
حرف
يقتصر على  100إختياري
حساب المنظمة أو الناشط/ة على انستغرام
حرف
هل حصل المتقدم على دعم سابق من Sivil Düşün؟ في حال اإلجابة بـ"نعم" نعم  /ال  +صندوق إلزامي
كتابة في حال
اذكر رقم الدعم
األجابة بـ"نعم"
هل حصل المتقدم على فرصة دعم  /منحة سابقة من من االتحاد األوروبي ؟ في نعم  /ال  +صندوق إلزامي
كتابة في حال
حال اإلجابة بـ " نعم" اذكر أخر دعم حصلت عليه
األجابة بـ"نعم"
هل حصل المتقدم على فرصة دعم /منحة سابقة من خارج االتحاد األوروبي؟ في نعم  /ال  +صندوق إلزامي
كتابة في حال
حال اإلجابة بـ"نعم" اذكر آخر دعم حصلت عليه
األجابة بـ"نعم"

استمارة التحقق من االمتثال

المعايير

نوع المعيار

1

هل يقع مجال عمل المتقدم أو األنشطة المقترحة تحت الفئة القائمة حاسم
على الحقوق؟

2

هل تتوافق األنشطة المقترحة مع األهداف والنتائج في استمارة حاسم
النقديم ؟ هل األنشطة عملية وواقعية ككل؟

3

هل تساهم األنشطة المقترحة في المجتمع المدني في تركيا عبر حاسم
أمور مثل مشاركة الخبرات ،رفع الوعي أو الربط الشبكي؟

4

هل تستفيد الجماعات و/أو األقاليم المحرومة من األنشطة داعم
المخططة؟

5

هل يدعم العمل المقترح أو يتضمن التعاون بين المجتمع المدني و داعم
القطاع العام و/أو المجتمع المدني والقطاع الخاص؟

6

هل يمتلك المتقدم معلومات /أبحاث /خبرة في المجتمع المدني حاسم
متعلقة باألنشطة التي يطلب الدعم لها؟

7

هل يحتاج المتقدم ألي دعم إضافي يستطيع البرنامج تقديمه ،غير داعم
الدعم التقني والدعم العيني ،من أجل تنفيذ األنشطة المخططة؟

8

هل يخلق الدعم فرصا ً للنشطاء و /أو المنظمات التي ال تكون مؤهلة داعم
لالستفادة من المنح و/أو الدعم المقدم من المفوضية األوروبية؟

9

هل لنتائج العمل المقترح ومخرجاته الملموسة تأثير ايجابي على داعم
المتقدم؟

10

هل تتوافق مواد الميزانية المطلوبة و كميتها مع األنشطة مرن
المخططة؟

11

هل إجمالي مبلغ الميزانية المطلوبة والمبالغ ذات الصلة المطلوبة حاسم
في إطار كل بند مقبولة من حيث نسبة جدوى التكاليف؟

12
13
14

هل تتوافق الميزانية المطلوبة مع الحد األقصى وهو €5.000؟

مرن

ما هي نتائج المشروع المتوقعة التي يدعهما طلب الحصول على حاسم
الدعم؟
مالحظات عامة من خبير التحقق من االمتثال

توصيات

