الجمهورية الـتونسية
وزارة الش ـ ـ ـ ــؤون الثقافي ـ ـ ـ ــة

بـ ــالغ الدعوة للترشح لنيل منحة التشجيع على اإلبداع األدبي والفني
(طبقا لألمر عدد  1023لسنة  0231المؤرخ في )0231/7/13

تعلن وزارة الشؤون الثقافية عن فتح ابب الرتحش لنيل منح صندوق التشجيع عىل الإبداع ا ألديب والفين بعنوان
س نة  1028ترصد للمسامهة يف متويل ا ألعامل الثقافية والفنية واملصنفات الفكرية وتكوين الفنانني وتروجي العروض احلية
وتتفرع إاىل قسمني:
 -2قسم الش بان دون سن  00س نة :
 ختصص نس بة من الاعامتدات املرمسة مبزيانية الصندوق لس نة  1028تقدر مبليون ومخسامئة أألف دينار
( 2.500.000د) لتشجيع ا ألعامل ا ألدبية والفنية واملشاريع الإبداعية للش بان دون سن  30س نة يف
الاختصاصات الواردة هبذا البالغ .
 ل يتجاوز سقف املنح املس ندة يف هذا الباب  00أألف دينار عىل أأقىص تقدير .
 توجه املنح أأساسا لـ :
 خرجيي املعاهد العليا ذات الاختصاص املتصل مبجالت الرتحش سواء بصفة فردية أأو يف شلك مجموعات معل. احلاملني للبطاقات املهنية وبطاقات الاحرتاف الفنية سواء بصفة فردية أأو يف شلك مجموعات معل. امجلعيات الثقافية وهيالك الانتاج الفين واملؤسسات الثقافية اخلاصة اليت يكون مسريوها دون سن  00س نة. -1قسم املرتحشني فوق سن  00س نة :
 ختصص ابيق اعامتدات الصندوق واملقدرة مبليونني ومخسامئة أألف دينار ( 1.500.000د) لتشجيع املشاريع
الصادرة عن املبدعني اذلين تتجاوز أأعامرمه  00س نة يف الاختصاصات الواردة هبذا البالغ .
 تتوىل اللجان امللكفة بدراسة امللفات حتديد جحم املنح املس ندة بناء عىل طبيعة لك مرشوع ويف حدود
الاعامتدات اخملصصة للك قطاع .
 توجه املنح أأساسا لـ :
 ا ألدابء والباحثني . الفنانني مبختلف اختصاصاهتم . الهيالك اخلاصة ذات الصبغة الثقافية والفنية . امجلعيات ذات الصبغة الثقافية . -املؤسسات العمومية املتصةل ابلإنتاج ا ألديب والفين .

* جمالت التدخل :
 املوس يقى والرقص وفنون الفرجة احلية . الرتاث الثقايف واحلرف الفنية . الفنون الركحية . الفنون السمعية البرصية . الآداب والكتاب والنرش . -الفنون التشكيلية والتصوير الشميس .

* مبادئ عامة :
 يرتبط اإس ناد املنح املتعلقة ابإنتاج ا ألعامل الفنية يف جمال املوس يقى والرقص وفنون الفرجة احلية والفنون الركحية والفنون
التشكيلية والتصوير الشميس وا ألرشطة السيامنئية وجواب بربانمج لتوزيع العمل املنجز يف املساكل والفضاءات الثقافية وتدرج
التاكليف املرتتبة عن ذكل مضن خمطط المتويل .
 تتوىل اللجان املعنية بدراسة امللفات حتديد عدد العروض و أأماكن عرضها حسب خصوصيات لك معل .
 ختصص نس بة  % 20من عدد النسخ املطبوعة للكتب واملنشورات املس تفيدة ابملنح همام اكن نوعها لفائدة وزارة الشؤون
الثقافية .
* مكوانت ملف الرتحش :
 -2مطلب ترحش ابمس الس يد وزير الشؤون الثقافية مؤرخ وممىض من قبل صاحب العمل .
 -1ببطاقة مرشوع يمت حسهبا من الوزارة أأو من صفحهتا الرمسية أأو من موقع http://www.agendaculturel.gov.tn
 -0سرية ذاتية مفصةل لصاحب العمل مع ذكر العنوان والهاتف والربيد الالكرتوين.
 -0وثيقة تقدميية للعمل أأو النشاط أأو املرشوع الثقايف أأو الفين نتبني :
 خصائصه و نممزياته وقميته الثقافية والفنية . روزانمة تنفيذ املرشوع وماكن اجنازه . أآفاق تروجي العمل و أأثره املتوقع يف املشهد الثقايف . مؤهالت الفريق املشارك يف اإجناز العمل . -5وثيقة تبني مدى مسامهة العمل أأو النشاط أأو املرشوع الثقايف أأو ن
الفين يف دفع أأحد اجملالت التالية أأو بعضها أأو لكنها :
 ال نالمركزية الثقافية . التنجارب الفن نية وامليادين الإبداعية اجلديدة والواعدة . نالرتاث الثقايف غري املادي . الطاقة التشغيلية والقدرة التصديرية للمنتوج . -6خمطط المتويل يتضمن اللكفة املالية التقديرية املفصةل للعمل أأو للنشاط أأو للمرشوع الثقايف أأو الفين وا ألطراف املتدخةل يف المتويل.
الترصف يف ا ألموال العموميـة والتنشاريع
 -7وثيقة معرف علهيـا ابلإمضاء من قبـل املرتحش يلزتم مبقتضاهـا ابحرتام معايري حسـن ن
وخاصة حقوق امللكيــة ا ألدب نية والفنينة وخالص املعالمي املس توجبة تبعا ذلكل (وثيقة الالزتام تسحب من
و نالرتاتيب اجلاري هبا العمل ن
الوزارة أأو من املندوبيات اجلهوية للشؤون الثقافية كام ميكن حتميلها من الصفحة الرمسية للوزارة أأو موقع ا ألجندة الثقافية
http://www.agendaculturel.gov.tn

)

 -8مؤيدات املامرسة القانونية للنشاط وابلواثئق املثبتة لسالمة الوضعية جتاه اإدارة اجلباية والصناديق الاجامتعية ابلنس بة للرشاكت
وامجلعيات والهيالك املهنية .
هذا وتستند اللجنة الاستشارية واللجان الفرعية القطاعية امللكفة بدراسة امللفات ابلإضافة اإىل املقاييس الواردة اب ألمر عدد 0102لس نة
 1020املؤرخ يف  02جويلية  1020وبقرار وزير الثقافة املؤرخ يف  17جانفي  1020اإىل مجةل من املعايري لإس ناد املنح تتجه اإىل اإعطاء
ا ألولوية للمبادرات التالية:
 املشاريع اليت تندرج مضن تفعيل برامج الوزارة وخاصة مهنا ساحات ومدن الفنون ومدن احلضارات ومدن الآداب والكتاب.
 ا ألعامل ذات املنحى التجديدي وا ألساليب والصياغات احلديثة.
 املشاريع اليت تنجز يف اإطار الرشاكة مع دور الثقافة واملركبات الثقافية ولك املؤسسات الراجعة ابلنظر اإىل وزارة الشؤون الثقافية.
 ا ألعامل اليت تسامه يف توس يع دائرة املس تفيدين بتنوع رشاحئهم العمرية ومواقع عيشهم سواء يف ا ألحياء أأو املدن أأو ا ألرايف.
 الربامج الفنية والتوثيقية والبحثية اليت هتدف اإىل اإبراز اخلصوصيات الثقافية احمللية وخاصة مهنا املتعلقة ابذلاكرة امجلاعية.
 املشاريع القابةل لالس مترار وحتقيق ا ألثر املتواصل .
 املشاريع الفنية اليت تندرج مضن ثقافة ا ألطفال وتراعي خصوصياهتم العمرية.
 املشاريع اليت تنجز يف اإطار الرشاكة مع املؤسسات الرتبوية واجلامعية والإصالحية والتكوين املهين.
ترسل امللفات اتمة الرشوط يف  00نظائر أأصلية مرقونة وجواب يف ظرف مغلق عن طريق الربيد أأو ن
تسّل مبارشة اإىل
مكتب الضبط املركزي ابلوزارة اإىل العنوان التايل :
وزارة الشؤون الثقافية – ا إلدارة العامة للمصاحل املشرتكة
الكتابة القارة للجنة الاستشارية امللكنفة بدراسة امللفات املرحشة لنيل منحة التشجيع عىل الإبداع ا ألديب و ن
الفين

شارع  01مارس  2300القصبة 2006
حدن د أآخر أأجل لقبول امللفات ليوم  02جانفي  1028وي نمت اعامتد خمت مكتب الضبط املركزي ابلوزارة للتأأكد من اترخي
ورود امللفات املودعة مبارشة وخمت مركز الربيد ابلنس بة للملفات املرسةل عن طريق الربيد .
* شـــروط عامة :
 ل ميكن للمتحصل عىل منحة من الصندوق الرتحش لنيل منحة جديدة اإل بعد الانهتاء من اإجناز العمل ا ألول وتقدمي تقرير مدمعابملؤيدات حول استامثر نتاجئه.
 ل تقبل ملفات املشاريع املنجزة قبل صدور بالغ ادلعوة للرتحش . ل ترجع امللفات إاىل أأحصاهبا همام اكنت نتيجة دراس هتا . -ل تقبل امللفات الواردة بعد الآجال أأو اليت ل تس تجيب للرشوط املنصوص علهيا هبذا البالغ .

الترشح لنيل منحة التشجيع على اإلبداع األدبي والفني
(طبقا لألمر عدد  1023لسنة  0231المؤرخ في )0231/7/13
بعنوان سنة 0232

بطاقة مش ـ ــروع
بيانات حول المترشح
الامس واللقب
املهنــــــة
الصفة  /الهيلك
العنوان الربيدي
الربيد الالكرتوين
الهاتف
معرف الهوية البنكية أأو الربيدية
 مالحظـ ــة  :بالنسبة للشركات والجمعيات والهياكل المهنية يرفق الملف بمؤيدات الممارسة القانونية للنشاط وبالوثائق المثبتة لسالمة
الوضعية تجاه إدارة الجباية والصناديق االجتماعية.

بيانات حول الملف

امس املرشوع
جمال الرتحش
مكوانت امللف :
 توضع عالمة  xأأمام لك وثيقة مدرجة ابمللف. -تصاغ لك وثيقة بشلك مس تقل.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

مطلب ممض ى ومؤرخ
سيرة ذاتية مفصلة لصاحب املشروع
الوثيقة التقديمية للمشروع وفق البيانات املنصوص عليها بالبالغ
وثيقة تبين مدى املساهمة في احدي املجاالت املنصوص عليها بالبالغ
الكلفة املالية التقديرية للمشروع
وثيقة الالتزام معرفة الامضاء

احملامل املرفقة ابمللف
اللكفة امجللية للمرشوع :

املنحة املطلوبة :
اإلمضـــــاء

تونس في ........................... :

التـــــــزام
(في إطار الترشح لنيل منحة التشجيع على اإلبداع األدبي والفني)

إني الممضي أسفلـه :
اإلسم واللقب ..................................................................................... :
بطاقة تعريف وطنية عدد  ......................... :صادرة بتاريخ ....................... :
عنوان العمل أو النشاط أو المشروع الثقافي أو الفني ......................................:
.......................................................................................................
في إطار التقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الثقافيـة من أجل نيل منحة التشجيع على
اإلبداع األدبي والفني بعنوان سنة  ، 8102أصرح بصحة البيانات المضمنة بملف
الترشح وألتزم باحترام معايير حسن التصرف في األموال العمومية والتشاريع
والتراتيب الجاري بها العمل  ،وخاصة حقوق الملكية األدبية والفنية  ،وخالص
المعاليم المستوجبة تبعا لذلك .

اإلمضـــاء

مالحظة  :يتعيّن أن يكون اإلمضاء معرفا .

