
 
 البحر األبيض المتوسطالتعاون عبر الحدود في منطقة 

 

 حاضنات لالبتكار ونقل التكنولوجيا في منطقة البحر األبيض المتوسط المشروع ممول من االتحاد األوروبي

 

"CRE@CTIVE"-  المتوسطالبحر األبيض االبتكار كأداة لجلب اإلبداع وتنشيط القطاعات التقليدية في منطقة 

  للمشاركةالدعوة مفتوحة 

 يمكنكم التقديم اآلن

 السياق

هو تعزيز سلسلة القيمة والتحالفات التجارية بين الشركات المتوسطة والصغيرة  CRE@CTIVE الهدف الرئيسي لمشروع
 التجارية المنسوجات والمالبس واألحذية والجلود في منطقة البحر األبيض المتوسط لتطوير األعمال ومتناهية الصغر في قطاع

النمو سُيحفز تكنولوجي واإلداري والتشغيلي من خالل االبتكار الو  ،اإلبداعتعزيز بين هذه القطاعات و سد الفجوة من خالل 
سيؤدي  مماحسن وضعها سيُ االبتكار اإلبداعي المنتجات و  ث، وسُيحد  إعادة تنشيط هذه القطاعاتعميلة التنافسية و سُتعزز و 

 في األسواق العالمية. لتعزيز قدرتها التنافسية

المنسوجات والمالبس واألحذية والجلود  نماذج أعمال تجارية جديدة تعزز قطاعات قطاع إلى تبنى CRE@CTIVE يهدف
 من خالل اإلبداع والتكنولوجيا.

 الجهات التي يمكنها التقديم على المنحة:

المنسوجات والمالبس و  التكنولوجيا ُيسمح للفنانين والمصممين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع
 .تجاري  لمشروع مقترحتقديم ب ااألحذية والجلود أو أيهمو 

إذا انطبق المنح الفرعية في الدعوة الحالية  الحصول على للتقديم على طلبمؤهل يكون مقدم الطلب أو مقدم الطلب المشترك 
 :يلي عليه ما

  تعريف االتحاد ل وفًقا) متناهية الصغر صغيرة أو متوسطة أوشركة مقدم الطلب أو مقدم الطلب المشترك أن يكون
 .أو يضطلع بنشاط مهني مستقل عمل لحسابه الخاصيشركة ناشئة أو األوروبي( أو 

  بموجب القانون الوطني برقم تسجيل أو ما يعادله. على أساس قانوني المشروع التجاري تأسيس 
  مشروع التابعة ل األساسية أو الفرعية اطقالمنفي ه يقع مقرENI CBC Med CRE@CTIVE  (1)الجدول. 
  في قطاع متناهية الصغر الصغيرة أو متوسطة أو أو شركة بداعيةاإلثقافية و الصناعة بالالشركة معنية تكون 

 .المنسوجات والمالبس واألحذية والجلودفي قطاع متناهية الصغر  الصغيرة أو شركة متوسطة أوأو  التكنولوجيا
 االجتماعي التأمينقوانين العمل المحلية وقواعد ب وأن يمتثلتعسر مادي  أال يكون في حالة. 
 .التمتع بمهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
  الذي أو الدعم المالي  األخرى  من خالل المنح ةالدولات مساعد تلقياألسبانيين واإليطاليين  لمقدمي الطلبوال يحق

 يورو على مدى ثالث سنوات. 200.000إيطاليا بما يزيد عن  تقدمه
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  شركة المنسوجات والمالبس واألحذية والجلود  يشملشمال(  -جنوب/ جنوب  -صى بتقديم طلب شراكة )شمال يو
 )بند غير إلزامي(.

 المؤهلة: المتوسطالبحر األبيض  مناطق

  

 المنطقة الفرعية المنطقة األساسية الدولة
والبحيرة واإلسكندرية  الدقهلية مصر

واإلسماعيلية والشرقية وبور سعيد 
 ودمياط وكفر الشيخ ومرسى مطروح

 الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس

 بازيليكاتا وكاالبريا وكامبانيا والتسيو  إيطاليا
ليغوريا وبوليا وساردينيا وصقلية 

 وتوسكانا

أبروز وإميليا ورومانيا وماركي وموليز 
 وبيمونتي وأومبريا

وإربد العقبة والبلغة والكرك والطفيلة  األردن 
 ومادبا

عجلون والمفرق وعمان والزرقاء وجرش 
 ومعان

 الدولة بأكملها فلسطين 
األندلس وكاتالونيا وسبتة وكومونيداد  أسبانيا 

وفالنسيانا وإيسالس بالياريس ومليلية 
 ومورسيا

 أراجون وكاستيال ال مانشا وإكستريمادورا

أريانة وباجة وبن عروس وبنزرت وقابس  تونس
والمهدية ومدنين والمنستير وجندوبة 

 ونابل وصفاقس وسوسة وتونس

قسفة والقيروان وقبلي والكاف ومنوبة 
 وسيدي بوزيد وسليانة وتاتويون وزغوان

 

 التقديم خطوات

 يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية: CRE@CTIVEللتقديم على دعوة 

 ملف تعريف كامل: وأنشئ CRE@CTIVEسجل الدخول إلى منصة  .1
https://creactivewave.consorzioarca.it/ 

غاية في  لكنها)هذه الخطوة ليست إلزامية  CRE@CTIVE دول مع شريك من دولة أخرى تابعة  إلى تعاون  .2
 األهمية(.

 تابع: CRE@CTIVE معامل عن شبكةلمزيد من المعلومات و  المشروع المقترح،لموضوع مناسب ال المعملحدد  .3
 المشروع. مقترحامأل استمارة الطلب وقدم  .4
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الدعم للجميع في قسم األسئلة  روسيوف  ، ENIcreactive@outlook.comيمكن للمتقدمين طرح األسئلة من خالل: 
 call-https://creactivewave.consorzioarca.it/theالشائعة بالمنصة. المنصة: 

 للمزيد من المعلومات عن الدعوة وإرشادات التقديم واألسئلة الشائعة. CRE@CTIVEتابع منصة 

 :CRE@CTIVEالمزايا التي يقدمها 

 عليهم االختيار ستتمتع بالمزايا التالية: الذين وقعإذا كنت من ضمن الستة عشر مقدم الطلب 

  يورو 12000تمويل يصل إلى. 
  لتطوير نماذج أعمال تجارية ومبتكرة وإبداعية ذات قيمة مضافة وإمكانات عالية  سبعة أشهرتنفيذ المشروع خالل

 منطقة البحر األبيض المتوسط.في صناعة الفي السوق لتعزيز 
  عبر الوطنية ذات الصلة. فعاليات التشبيكفي والمشاركة التعاون عبر القطاعات 
  الوصول لشبكةCRE@CTIVE  
 .تشكيل الروابط المهنية 
  العمل المشترك: إتاحة خدمات التوجيه والتقنيات المتطورة من خالل دعمL@B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Design-L@B )رام هللا، فلسطين(                                     

 Techno-L@B )المنستير، تونس( 

 Net-L@B )اإلسكندرية، مصر( 

 Eco-L@B )أليكانتي، إسبانيا( 

 Heri-L@B )براتو ، إيطاليا( 

 Make-L@B )صقلية، إيطاليا( 

mailto:ENIcreactive@outlook.com
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 ENI CBCأُعدت هذه الوثيقة بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط 
Medومحتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية مجموعة ،CRE@CTIVE   وحدها وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار أنها

 تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة البرنامج.

 

 2022 رسما 15الموعد النهائي لتقديم الطلب على الدعوة: 

https://www.enicbcmed.eu/projects/creactive 

https://creactivewave.consorzioarca.it 

ENIcreactive@outlook.com 

https://creactivewave.consorzioarca.it/

