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 "منح اإلبداع والتوزيع" -تفنن
 

  السياق

مما انجر عنه إلغاء وتأجيل العديد من  COVID-19  لقد تأثر القطاع الثقافي واإلبداعي باألزمة الصحية العالمية الحالية 

في هذا المجال خاصة الفنانين   العديد من الفاعلين / ات وضعيةوقد أدى هذا الى تدهور  المهرجانات والتظاهرات الثقافية 

  ، بسبب العجز غير المسبوق في توفير الميزانيات الكافية للتعبير بكل حرية.  ات /

، دعوة لتقديم الطلبات للحصول على « تفنن »في إطار شراكة مع برنامج «  الشارع فن »في هذا اإلطار، تفتح جمعية 

  منح ابداعية.

وهو برنامج دعم لتعزيز القطاع الثقافي بتمويل من -تندرج منح اإلبداع ضمن مبادرة قام بإطالقها وتمويلها برنامج تفنن

 جمعية الشارع فن.، وتقوم بتنفيذه EUNICاالتحاد األوروبي بالتعاون مع شبكة 

 

 المنحة أهداف

كما تقدم لهم/هّن االحاطة في أعمالهم ات في تونس. /ابداعات الفنانينتهدف منحة اإلبداع إلى المساهمة في دعم جودة وتنوع 

 هّن االبداعية من خالل تمكينهم/ هن من الوقت الالزم لتنفيذ مشروع فردي. /

  

 المساعدة؟ هذهلمن 

 .COVID-19باألزمة الصحية لـ  هنّ  الذين /الالتي تأثرت أعمالهم/  الفنانون / ات 

 الدعوة مفتوحة لجميع التخصصات الفنية.

  

 ؟المشروعفترة 

 .2022مارس  14بداية المشروع: 

  

 مقدار المنحة؟

 دينار. 15000 يكون مقدار المنحة

 تونسي.دينار  30000إلى  مقدار المنحة يصل يمكن أنكفاية  الترشحات المعللة

  

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟

 .منتصف الليل 2022فيفري  13

  

 تقديم المطلب؟

 https://lartrue.typeform.com/tfanen يمكن الوصول إلى نموذج المطلب عبر اإلنترنت من خالل هذا الرابط:

  

 

 

 

  

https://lartrue.typeform.com/tfanen
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 أنا مؤهل لهذه المنحة؟ هل

   لشروط التالية مؤهلون/اتلا األفراد المستوفين/يات 

 كاملين على األقل. (2) البالد التونسية ، أنتجت/ي عملين  أن تكون/ي فناًن/ة تونسًي.ة الجنسية مقيًم/ة في 

  19-أن يكون عملك الفني قد تأثر سلبا من COVID. 

  ماليًا.ال تتلقى حاليًا منحة أو دعًما 

 .لديك/ي حساب مصرفي شخصي في تونس 

  إذا تم الحصول على المنحة.2022أن تكون قادًرا/ة على تكريس نفسك بالكامل للمشروع اعتباًرا من شهر مارس ، 

  

 هل مشروعي مؤهل؟

يعتبرمؤهالً  ،2022مارس  1اي مشروع إبداع فني جديد أو غير مكتمل قبل، تقييمه من طرف اللجنة التي ستعقد في 

 للترشح.
  

 كيفية الترشح؟

 13قبل  https://lartrue.typeform.com/tfanen يتم استكمالها عبر اإلنترنت على استمارةيتكون المطلب من 

 منتصف الليل. 2022 فيفري
 

 للحصول على منحة اإلبداع:المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بمطلب 

 _ السيرة الذاتية_االسم واللقب" يحتوي على سيرة ذاتية فنية حديثة.1. بعنوان "pdfمستند أول  .1

 .سابقا لمنجزةٱ لفنيةٱاألعمال  _ محفظة أعمال _ االسم واللقب" يحتوي ملف2بعنوان "  .pdfمستند ثان  .2

 _ الميزانية التقديرية _ االسم واللقب".3، بعنوان "الشارع فنالنموذج المقدم من باستخدام  Excelوثيقة ثالثة.  .3

   

 التقييم؟ما هي معايير 

  

  التمشي

 يتم قبول الملفات المقدمة قبل الموعد النهائي للترشح، شرط أن تكون كاملة وتفي بمعايير اللجنة.

 وتفنن. الشارع فنتتكون اللجنة من أعضاء عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lartrue.typeform.com/tfanen
https://lartrue.typeform.com/tfanen
https://cdn.artishoc.coop/1c656f09-7dd3-4f66-931d-ca28e78230cd/v1/medias/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6Ik1UYzJNemM9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJtZWRpYS9tZWRpYV9pZCJ9fQ==--559d6774966cd66d8e6dba99dc4ced2a68c2c0e6c125de5b1b436c9f2e6810c4/1e9adde6c448/.xlsx
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 المعايير

 يتم فحص الملفات وفق المعايير التالية:

 .الجودة الفنية للمشروع 

 .شدة تأثير األزمة الصحية على العمل الفني للفنان/ ة 

 .جودة األعمال الفنية المنجزة سابقا 

 الميزانية التقديرية للمشروع. واقعية 

 سيتم إيالء اهتمام خاص: 

o  /سنة(. 35- 18الشباب )    اتللفنانين 

o  /تونس الكبرى. ات المقيمين / ات خارجللفنانين 

o :للمشاريع اإلبداعية المتعلقة بالقضايا التالية 

 التنوع الطبيعي. -

 علم البيئة. -

 مناخ. -

 البيئة. -

 الهجرة. -

  

 معايير التقييم من حيث التكلفة

 التكاليف المؤهلة هي التكاليف التي تستوفي احترام المعايير التالية:

 .أن يتم صرفها خالل مدة المشروع 

 .أن تكون مذكورة بالكامل في الميزانية التقديرية للمشروع 

 .يتم صرفها فيما يتعلق بموضوع المشروع المقدم للحصول على منحة، وان تكون ضرورية لتنفيذ المشروع 

 جتماعي التونسي.أن يكون ممكناً التعرف عليها والتحقق منها وان تحترم متطلبات التشريع الضريبي واال 

  

 )حسب مستوى التكاليف واألجور المتعامل بها( أمثلة على التكاليف المؤهلة:

 .أجور وأتعاب الموظفين المتعلقة بتنفيذ المشروع 

 .أجور وأتعاب الخبراء والمتعاونين والموردين المشاركين مباشرة في تنفيذ المشروع 

 التقديمية أو البث، إلخ(. مصاريف التنقل )لالجتماعات، التدريبات، العروض 

 .تكاليف تأجير المباني المتعلقة بالمشروع 

 .تكاليف استئجار و / أو شراء المعدات التقنية 

 .تكاليف التوريدات والمواد بشرط تخصيصها للمشروع 

  ،التكاليف الناشئة مباشرة عن المتطلبات المرتبطة بتنفيذ المشروع )نشر المعلومات، والترجمة، والتوثيق

 لطباعة، وما إلى ذلك(.وا

 

 تحصل على المنحة الخاصة بك؟تكيف 

 بداع والتوزيع ثالثمئة وثمانية ألف وسبعمائة وخمسون دينار تونسي.اإلمنحة  -المبلغ اإلجمالي المخصص لمنح تفنن 

 دينار. 15000قيمة المنحة المخصصة لكل مشروع 

 األكثر طموًحا.دينار للميزانيات  30000يمكن أن تصل قيمة المنحة إلى 

 وواقعية الميزانية التقديرية للمشروع هو معيار رئيسي للتقييم. تناسقوتجدر اإلشارة إلى أن مالءمة و 
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 تُدفع المنحة على قسطين:

 80 على الوقت الذي سوف  يتم دفعه عند توقيع العقد واستالم الشارع فن التصريح على الشرف٪ من المبلغ

 .عيخصصه الفنان لتنفيذ المشرو

 20 2022ماي  11و 10يتم دفعه بعد اللقاء المخصص الختتام برنامج تفنن يومي ٪ من المبلغ. 

 

 التزامات المستفيدين/ ات:

 :في جميع الحمالت االتصالية الخاصة بالمشروع التالية لفنان/ة التأكد من ذكر العبارةلموكوٌل 

لتفنن  والتوزيع منح اإلبداعوذلك في إطار   « TFANEN- Tunisie Créative »" المشروع ممول من تفنن 

  "والشارع فن

 

عام  في إطار حدث *يوافق المستفيد/ة على توفير وقت تظاهر عام مع الجمهور للحديث أو تقديم مراحل تنفيذ المشروع

 .2022تنظمه الشارع فن وتفنن خالل شهر ماي 

 

محاضرة، عرض لمرحلة قصيرة من العمل، مشاركة اإلنتاج اإلبداعي ومناقشته * تنسيقات مختلفة ممكنة لمشاركة وقت العمل اإلبداعي: 

 مع الجمهور، إلخ.

 

 متابعة النشاط وإعداد التقارير:

 يجب على المستفيد.ة إرسال المستندات الداعمة التالية إلى "الشارع فن":

  30تقرير سردي مؤقت خالل مرحلة تنفيذ المشروع باستخدام نموذج مقدم من "الشارع فن" في موعد أقصاه 

 .2022أفريل 

 .توثيق فيديو أو فوتوغرافي لعملية إنشاء المشروع 

 

  المنحة.في حالة ارسال هذه المستندات الداعمة بعد الموعد النهائي المذكور أعاله، لن يتم دفع الرصيد المتبقي من 

 

 [1] الرزنامة 

 

  الموعد النهائي لتقديم المطالب 2022فيفري  13

 التقييملجنة  2022مارس  1

 توقيع العقد 2022مارس  11إلى  4من 

  تقرير سردي مؤقت  2022أفريل  30

 تظاهرات تفنن   2022ماي  11و 10

 تقرير سردي نهائي سيتم تحديد التاريخ وفقًا لمدة المشروع

  

 [ هذه التواريخ مؤقتة وقابلة للتغيير.1]
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