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Request for proposal 

ACTED is pleased to invite eligible organizations to submit proposals / applications to implement 

proposals for priority needs identified through a consultation process with various stakeholders 

and social partners and presented in “Municipal Overview and Sector Priorities” documents for 

each of the 50 targeted municipalities under Ta’cir Project. Applicants have to fill this request for 

proposal form in English or Arabic and submit it, along with supporting documentation, by email to 

Beirut.grants@acted.org with the email title “NAME OF YOUR ORGANIZATION – Ta’cir Project – 

PROPOSED AREA” or in person (in a sealed envelope with a label title “NAME OF YOUR 

ORGANIZATION – Ta’cir Project – PROPOSED AREA”) to ACTED representative office in 8th 

floor, Eshmoun Bldg, Damascus Road, Sodeco, Ashrafieh, Beirut Beirut or to AKKAROUNA 

representative office in Minyara-Halba Main Road, Youssef Salloum Building, 2nd floor (facing 

Minyara Bakery – side road after the car agency located - after BLF bank directly), or to SHEILD 

representative office in South Lebanon, Tyr City, parallel to Abo Dib street, Salim Diab building, by 

April 1, 2019 at 5:00pm. Selected initiatives will be contacted within one month of the submission 

of their proposal.  

Section 1: Overview 

ACTED is an international humanitarian NGO, founded in 1993, which supports vulnerable populations, 

affected by humanitarian crises worldwide. Present and registered in Lebanon since 2006, ACTED provides 

continued support to vulnerable communities by ensuring the sustainability of post-crisis interventions and 

engaging long-term challenges facing our target populations, in order to break the poverty cycle, foster 

development and reduce vulnerability to disasters. Our interventions seek to cover the multiple aspects of 

humanitarian and development crises through a multidisciplinary approach which is both global and local, 

and adapted to each context. 

Section 2: Objectives of this funding opportunity 

ACTED is implementing a program through funding from the European Union for the implementation of the 

project entitled “Ta’cir - Towards an active participation of civil society in the reform process”. The project 

duration is 35 months - from 1 February 2017 to 30 January 2020, and will be implemented in partnership 

with 50 CSOs and 50 Local Authorities in Akkar, Tripoli (North), Tyre, Saida, Nabatieh (South), Beirut, 

Baabda and Metn (Mount Lebanon) in Lebanon. 

As part of the EU Country Roadmap for Engagement with Civil Society and in partnership with Lebanon 

Support, Akkarouna and SHEILD, this project aims at strengthening the role and contribution of civil 

society in Lebanon at both policy and local development levels. 

The provision of grants to the CSOs will empower these organizations to support targeted areas in service 

delivery focusing on Health, Environment and Education. 

As a first step in this process, ACTED, Akkarouna and Shield have worked in partnership with the 50 

municipalities and developed individual priorities for each depending on needs and local context. These 

priorities have been approved by the municipality and other local stakeholders. 
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Eligible activities / proposals under this financial support are activities that meet the priority needs listed in 

the “Municipal Overview and Sector Priorities” documents developed for each of the targeted areas. The 

sectors of intervention are health, education and environment. The specific areas of intervention are 10 in 

the North, Akkar, South, Nabatieh, and Mount Lebanon as follows: 

Akkar: Bebnin, Kherbet Char 

Tripoli (North): Wadi el Nahle 

Tyre: Kleile  

Saida: Baysaryeh, Abra, Anqoun 

Nabatieh: kfarroman, Habbouch 

Baabda: Furn el Chebbak 

Only CSO working in these specific municipalities and with the capacity to address priorities mentioned in 

the “Municipal Overview and Sector Priorities” will be supported under the grant.  

Note: Interested applicants to get a copy of the “Municipal Overview and Sector Priorities” 

documents, should send an email to Beirut.grants@acted.org  

Akkarouna in the North: 

Bilal Taleb:   +961 70 405 917 Btaleb.akkarouna@gmail.com    
Fadi Hammoud:  +961 71 745 886 Fhammoud.akkarouna@gmail.com 

SHEILD in the South: 

Tyre: Hanaa Krayani:  +961 03 781 082   h_krayani@sheild-lb.org 

Nabatieh: Ali Krayker:  +961 71 126 484  a_krayker@sheild-lb.org 

Saida: Bilal Azzam:  +961 76 169 571  b.azzam.15@hotmail.com 

 

Or contact municipalities the project will cover.  

 

Section 3: Funding details and requirements 

Grants will be awarded based on assessment for a value of up to 51,251 EURO equivalent to 60,000 USD, 

based on the budget proposed. Sub-grantees are required to provide minimum 5% co-funding to 

demonstrate commitment and ownership of the action (co-funding might include office rent, staff, 

volunteers, electricity and water fees and other materials). After the closing date, ACTED will form a 
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committee to review the applications and score them according to below criteria. Selected projects have to 

be implemented in a period of 6 months. 

Applicants will be selected based on the following criteria: 

a. Operational capacity (technical expertise, previous experience and capacity to implement 
such a project) 

b. Action to take place in one of the targeted areas of interventions 
c. The relevance of the action and its integration among the whole program’s targets 
d. The effectiveness and feasibility of the action to support the improvement of services 

under Health, Education and Environment.  
e. The action meets the needs identified in the “Municipal Overview and Sector Priorities” 

document for each targeted area.  
f. The cost-effectiveness of the project. 
g. The proposed project should be planned and designed with partners. Eligible partners 

are local authorities, local organizations, local syndicate and cooperatives, public schools 
and universities, dispensaries, and PHCs.  

h. If municipality is not a partner, action should be planned and designed in close 
coordination with the municipalities the project will be implemented. Municipalities should 
either sign the proposal or submit a letter of acceptance of the proposal with the required 
documents.  

 

Note that priority will be given to those CSOs currently enrolled under Ta’cir project, though additional 

projects will be funded based on remaining budget available.  

In order to receive the financial support, organizations must be assessed by ACTED to measure their 

organizational and administrative capacities and must demonstrate satisfactory levels. For those CSOs 

already a member of the Ta’cir program, this assessment has already been done. For those not a 

member, this assessment will be done if the proposal passes the technical review according to the above 

criteria.  

Section 4: Eligibility 

4.1- Eligible applications 

Only grassroots and community-based organizations working for the interest and needs of the local 

community are eligible for financial support. An official registration as an NGO or community based 

organization is required.  

Only organizations operating in the above mentioned areas, and with previous experience implementing 

environmental, education, or health–related projects are eligible to apply.  

4.2- Eligible costs 

Eligible costs that are directly related and relevant to the proposed project, include such expenses as: 

 personnel 
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 travel and accommodations 

 materials and equipment 

 rent and utilities 

  “other” costs related to the approved project 

The following activities and expenses are not eligible for funding: 

 Stand-alone activities, which are unrelated to the proposed project and activities  

 Purchase of land, buildings 

 Unidentified miscellaneous costs 

 Renting charges for space and computer use when already owned by the recipient organization. 

 International conferences, travel, trainings of staff of the CSOs. 

A detailed budget is required as part of the full proposal of the application process (cf. template). 

No project expenses may be incurred prior to the acceptance and signature of the Third Party Sub-grant 
Agreement by all parties. Running cost (including office costs, support staff costs, and other structural 
cost for the organization's management) should not exceed 20% of the total budget.  

 

Section 5: proposal’s project description (the proposal should be typed, double spaced, font Arial 10. 
For printed versions, kindly type proposal on additional pages). 

5.1: Summary of the proposed project.  

 Title of the Project  

Proposed Project (up to 50 words)  

Region of intervention / Municipality  

Number of direct beneficiaries (segregated by 
gender and nationality) 

 

Suggested duration of the project (Months) 
(Max 6 months) 

 

Overall Proposed Budget ($)  

Overall Proposed Co-funding Budget ($)  
(Minimum 5%) 

 

 

5.2: Background of the Current Situation, including description of the current situation, sector-related 
targeted topics, target population, previous experience if any related to the proposed project, relevance of 
selected partners in your proposed project; and how will your proposal help in supporting the proposed 
sector, etc. (At least 500 words) 
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5.3: Goals and objectives (Max 250 words) 

Overall Objective: (One for the whole project): 
 

 

 

Specific objectives: (At least 2 objectives with measurable targets): 
 

 

 

 

 

 

 

5.4: Methodology – How, where, when, with which means will this project be implemented, and what is 
the role of your partners in these activities (detailed activities)? (At least 500 words) 
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5.5: Results – What outcomes are expected to be achieved with this project? How do you plan to 
evaluate the success of your project? (Max 500 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6: Improving Services – How does this project fit into supporting and improving local services in the one 
or all the three targeted sectors (Environment, Health, and Education)? Does your project contribute to 
existing plans, projects, and local strategies drawn up in the targeted sectors in the area of intervention? 
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Please discuss the challenges /organizational constraints previously faced and how this project might 
help to overcome them. (Max 500 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7: Cooperation with Municipality and any other selected partners –How could this project be 
implemented in collaboration with the local authorities, partners, community and other key stakeholders? 
(Max 500 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8: Beneficiaries –please list the beneficiaries and expected number of people benefiting from this 
project?  

Who are the beneficiaries or target group? 
(example: the elderly, school children, youth 
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groups, refugees, teachers, non-profit 
organizations, local authorities) 

Expected number of people benefiting from the 
project? 

 

(Number of youth, men and women) 
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Section 6: Contact us 

For any questions or queries about this sub-granting opportunity, please contact 

Beirut.grants@acted.org 

Requested Documents to submit by email or in the sealed envelope:  

- Proposal based (shared template) 

- Contact information sheet (shared format) 

- Registration papers of the CSO )علم وخبر( 

- CSO annual statement )إفادة السنوية( 

- Budget for the proposal (cf. budget template) 

- Commitment letter from partners in the proposed project (if any) 

- Letter from Municipality or signature of municipality with stamp on the proposal (mentioning that the 

project is coordinated together) 

- Filled check list (shared template) 
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Contact information sheet 

*Organization Name:   

*Type (Please Select):  

Registered Non-Governmental Organization  

Non-registered Association  

Name of primary contact person (Last, 

First):  

 

Name of secondary contact person (Last, 

First): 

 

Affiliation with / Position at organization:   

Email Address:   

Total number of members within the 

organization/initiative 

 

Organization website:  

Telephone:   

Mobile Phone:   

Fax:  

Address:   

City/Town/Village:  

Postal Code:  

Country  Lebanon 

Year & Month Organization Established (if applicable):  

*Briefly Describe your organization or group (e.g. number of members, age structure, board 

members), and its mission (word limit 500): 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Implemented By 

Administrative CHECK LIST for CSOs selection 
 

Project code:  11CUO 

Submission Date: 

CSO Name:  

 

Description 

To be filled in 
by CSO 

For ACTED use only  

Included Present 
Comments 

Yes No Yes No 

1. Project proposal (compulsory)      

2. Project budget (compulsory)      

3. CSO registration documents (compulsory) 
     

4. CSO contact information sheet (compulsory) 
     

5. CSO annual statement (compulsory) 
     

6. Letter from the municipality (compulsory) 
     

7. Application submitted before deadline 
(compulsory) 

     

 
 
Name & Position of the CSO representative                             _________________________________________ 
 
 
Signature                               _______________________________________ 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 دعوة لتقديم اقتراحات المشاريع الداعمة للمنظمات المجتمعية

 

حتياجات ذات خاصة باإلمشاريع  ترحاتإقلتقديم  ،المؤهلة يةمنظمات المجتمعالبدعوة  (ACTED)آكتد  م منظمةتتقد  

مجموعة من مختلف أصحاب المصالح والشركاء اإلجتماعيين رصدها من خالل عملية تشاورية مع  التي تماألولوية 

مشروع  نضم" لكل من البلديات الخمسين المستهدفة لمحة عامة عن البلدة واألولويات القطاعيةمقد مة في مستندات "الو

 تأثير.  

بريد وتقديمها مع الوثائق المطلوبة عبر الباللغة اإلنكليزية أو العربية تعبئة االستمارة  اإلقتراحاتيجب على مقدمي 

 –مشروع تأثير  –"اسم المنظمة وعنونة الرسالة اإللكترونية كالتالي:  Beirut.grants@acted.org  االلكتروني

روع مش –"اسم المنظمة مع ملصق بالعنوان التالي   ليد )في ظرف مغلقاب او ارسالها شخصيا    المنطقة المقترحة"

شرفية، طريق دمشق، مبنى األ -في منطقة السوديكو  (ACTED)منظمة آكتد  مكتبالى  المنطقة المقترحة" –تأثير 

حلبا الطريق العام، مبنى يوسف سل وم، الطابق  – مكتب جمعية عك ارنا في المنيارةاو الى ؛ أشمون، الطابق الثامن

مباشرة بعد المصرف اللبناني  - الطريق الفرعية ما بعد وكالة السيارات المتواجدة – ةمنيار أفرانالثاني )مقابل 

في جنوب لبنان، صور، الشارع الموازي لشارع عبدو ديب، مبنى  (SHEILD)او الى مكتب منظمة شيلد ، الفرنسي(

المختارة تم االتصال بالمنظمات يسالخامسة بعد الظهر.  0011الساعة  9112نيسان  1 قبل، الطابق الثالث، سليم دياب

 قتراحات.ضون شهر واحد من تاريخ تقديم المفي غ

 

 ول: لمحة عامةالقسم األ

المتضررين  الضعفاء دعم السكان بهدف، 3991، تأسست عام دولية هي منظمة غير حكومية إنسانية (ACTED)آكتد 

 متواصال   دعما  آكتد م ، تقد  6002عام ال فيدها في لبنان اجوتمنذ من األزمات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. 

التحديات التي  ومعالجةستدامة التدخالت في مرحلة ما بعد األزمة، إمن خالل ضمان  شةالمهم  للمجتمعات المحلية 

سعى تتنمية والحد من التعرض للكوارث. أجل كسر دائرة الفقر وتعزيز المن والطويل،  على المدىيواجهها السكان 

تدخالتنا إلى تغطية الجوانب المتعددة لألزمات اإلنسانية واإلنمائية من خالل نهج متعدد التخصصات على الصعيدين 

  العالمي والمحلي، وتكييفه مع كل سياق.

 

 القسم الثاني: أهداف التمويل

اركة لمشنحو ا –برنامج "تأثير  -اإلتحاد الوروبي يقد مه برنامج من خالل تمويل  بتنفيذ (ACTED)تقوم منظمة آكتد 

 9112بتداء من األول من شباط )فبراير( إ – شهر 50". يمتد المشروع على التغييرالمدني في عملية  فع الة للمجتمعال
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مصالح محلية  01و منظمة من المجتمع المدني 01، وسيتم تطبيقه باالشتراك مع 9191كانون الثاني )يناير(  51الى 

 في عكار، طرابلس )الشمال(، صور، صيدا، النبطية )الجنوب(، بيروت، بعبدا، والمتن )جبل لبنان( في لبنان.

وباالشتراك مع منظمة دعم لبنان في لبنان، تمع المدني المجعن اإللتزام مع اإلتحاد األوروبي خارطة طريق في إطار 

 السياسات ىعلى مستوومساهمته المجتمع المدني في لبنان دور  تعزيزيهدف هذا المشروع الى وعك ارنا وشيلد، 

 . والتنمية المحلية

ان تزويد التمويل هذا الى منظمات المجتمع المدني سيمك ن هذه المنظمات من دعم المناطق المستهدفة في تزويد 

 .الصحة والبيئة والتعليمالخدمات المرتكزة حول 

رت أ 01د باالشتراك مع وعك ارنا وشيلآكتد رحلة األولى من هذه العملية، عملت منظمات مفي ال ولويات بلدية وطو 

حتياجات والسياق المحلي. وتم المصادقة على هذه األولويات من قبل البلدية المعنية وغيرها ب اإلكل منها حسفردية ل

 . أصحاب المصالح المحليينمن 

حتياجات ذات لي النشاطات التي تستوفي شروط اإلطار هذا الدعم المامة في إتشمل النشاطات / المقترحات المقد  

لكل من المناطق المستهدفة. ان  المطورة "لمحة عامة عن البلدة واألولويات القطاعية" مستنداتاألولوية المدرجة في 

الشمال بلدة / مدينة في  11القطاعات المعنية بالنشاطات هي الصحة والتعليم والبيئة. ومناطق النشاطات المعي نة هي 

 :التالية؛ والجنوب والنبطية وجبل  لبنان وعكار

 خربة شار: ببنين، عكار

 : وادي النحلةطرابلس

 : القليلةصور

 : البيسارية، عبرا، عنقونصيدا

 : كفررمان، حبوشالنبطية

 فرن الشباك: بعبدا

د والتي بالتحدي البلدات والمدنفي هذه  فقط العاملةمنظمات المجتمع المدني  طار هذا التمويل الىسيتم منح الدعم في إ

 ."لمحة عامة عن البلدة واألولويات القطاعية"المدرجة في ت تتمتع بالقدرات لمعالجة األولويا

 

 ،"لمحة عامة عن البلدة واألولويات القطاعية"نسخة من مستند مالحظة: على المنظمات المهتمة في الحصول على 

 ـباو اإلتصال  Beirut.grants@acted.orgبريد الكتروني على  رسالإ
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 األرقام:على  عكارونا في الشمال منظمة

    Btaleb.akkarouna@gmail.com 917 405 70 961+   بالل طالب

 Fhammoud.akkarouna@gmail.com 886 745 71 961+   فادي حمود

 األرقام:شيلد في الجنوب على  منظمة

 h_krayani@sheild-lb.org  082 781 03 961+  صور: هناء قرياني

 a_krayker@sheild-lb.org  484 126 71 961+  النبطية: علي كريكر

 

 b.azzam.15@hotmail.com  571 169 76 961+   صيدا: بالل عزام

 

  تصال بالبلديات التي يغطيها المشروع.و اإلأ

 

 المطلوبةتفاصيل التمويل والشروط القسم الثالث: 

ستقوم منظمة آكتد للميزانية المقترحة.  وفقا  وذلك  $01111 ما يعادل يورو 012901 تمويل يصل قدره الى منحسيتم 

(ACTED) جار يإبدل  )مثلمن قبل المنظمات / تمويل مشترك كمساهمة مالية تمويل  %0 ما ال يقل عن بطلب

د تاريخ بع المشروع.بلتزامهم مستلزمات( وذلك لتأكيد إمن ال وغيرها، والكهرباء فواتير المياهالموظفين، المكتب، 

ية. للمعايير التال وفقا   لها وضع النقاطتقييمها والمنظمات و طلباتلجنة لمراجعة  (ACTED)ستنشأ منظمة آكتد اإلقفال، 

 .من تاريخ المنح ( ستة أشهر0في مدة أقصاها )يجب تنفيذ المشاريع الموافق عليها 

 :التاليةللمعايير  مي الطلب وفقا  مقد  سيتم اختيار 

 (مشاريع مماثلةالقدرة على تنفيذ الخبرة السابقة و)الخبرة التقنية و التشغيلية القدرة .أ

 احدى المناطق المستهدفة للمشروع ستقام فيالمبادرة التي  .ب

 هداف البرنامجمع أ اتكاملهمالءمة المبادرة و .ت

 اعات الصحة والتعليم والبيئة. الخدمات في إطار قطمبادرة في دعم تحسين فعالية وجدوى ال .ث

 لكل من" لمحة عامة عن البلدة واألولويات القطاعية"حتياجات المدرجة في مستندات إستيفاء المبادرة لإل .ج

 المناطق المستهدفة

  الفعالية التكليفية للمشروع .ح

شتراك مع شركاء. ان الشركاء المؤهلين هم السلطات يجب ان يتم تخطيط المشروع المقترح وتصميمه باإل .خ

المحلية، والمنظمات المحلية، والنقابات والتعاونيات المحلية، والمدارس والجامعات الرسمية، والمستوصفات 

 ومرافق العناية الصحية األساسية. 

mailto:Btaleb.akkarouna@gmail.com
mailto:Btaleb.akkarouna@gmail.com
mailto:h_krayani@sheild-lb.org
mailto:a_krayker@sheild-lb.org
mailto:b.azzam.15@hotmail.com


 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

ية بالمشروع. البلديات المعنبالتنسيق الكامل مع  هاوتصميمالمبادرة ، يجب تخطيط لم تكن البلدية شريكا   في حال .د

 لوبة. ضافة الى المستندات المطقبول للمشروع باإل كتب خطيشروع او تقديم ت توقيع إقتراح المعلى البلديا

تمويل  نه سيتمعلما  أ؛ في مشروع تأثيرحاليا  شارة الى ان األولوية تعطى لمنظمات المجتمع المدني المشاركة تجدر اإل

 مشاريع إضافية حسب الميزانية المتبقية المتوفرة. 

تقييم المنظمات بهدف قياس قدراتها التنظيمية كتد بعم التمويلي، يجب ان تقوم منظمة آمن أجل الحصول على الد

امج أعضاء برن من بين ما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المدرجة أصال  ارية وعليها أن تظهر نتائج مرضية. أدواإل

م القيام بالتقييم امج تأثير، يتما بالنسبة للمنظمات التي هي غير مدرجة ضمن برنسابقا . أتأثير، لقد تم القيام بهذا التقييم 

 للمعايير السابقة الذكر.  ذا نجح الطلب المراجعة التقنية وفقا  إ

 

 هليةالقسم الرابع: األ

 الطلبات المؤهلة - 1.1

حتياجات المجتمع المدني مؤهلة للحصول على الدعم المالي. مجتمعية والمبادرات التي تستهدف إالتعتبر المنظمات 

 كمنظمة غير حكومية او منظمة مجتمعية. رسميا  مسجلة  من الضروري ان تكون المنظمة

لبيئة والتعليم باسابقة في تطبيق مشاريع متعلقة السابق ذكرها والتي تتمتع بخبرة  المناطقان المنظمات العاملة في 

 والصحة هي مؤهلة للتقديم. 

 

 / المسموح بها التكاليف المؤهلة – 1.9

 تشمل التكاليف المؤهلة التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشروع المقترح والتي تشمل النفقات التالية:

 الموظفين 

 قامةواإل السفر/التنقل 

  والمعدات المواد 

 يجار والمنافعاإل 

  بالمشروع المعتمدتتعلق  "خرى"أتكاليف 

 

 

 غير مؤهلة للتمويل هي:الالنفقات والنشاطات 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 والتي ال عالقة لها بالمشروع والنشاطات المقترحة تكاليف األنشطة الجارية للمنظمة 

  تكاليف شراء األراضي أو المباني 

 تكاليف متنوعة غير محددة 

  لوكة بالفعل من قبل المنظمة المتلقيةالستخدام المساحات والكمبيوتر عندما تكون مم استئجاررسوم 

  .المؤتمرات العالمية، السفر والتدريبات الخاصة بموظفي منظمة المجتمع المدني 

 نموذج(.الرجاء مراجعة ال)قتراح اإل عند تقديملة يجب وضع ميزانية مفص  

 

  .طرافالثالث من قبل جميع األل أي نفقات للمشروع قبل قبول وتوقيع اتفاقية المنحة الفرعية للطرف ال يجوز تحم  
ال يجب ان تتخطى التكاليف التشغيلية )بما فيها تكاليف المكتب، تكاليف دعم الموظفين، وغيرها من التكاليف البنيوية 

 من الميزانية العامة.  %02الخاصة بإدارة المنظمة( ان تتخطى الـ 

 – 30خط ، سطور متباعدة  ،يكون مطبوعا   أنمستند اإلقتراح على )القسم الخامس: وصف المشروع المقترح 
Arialضافية(على صفحات إ المقترحمستند الرجاء طباعة  طبوعة،م. للنسخات ال. 

 
 : تلخيص المشروع المقترح1.5
 

 عنوان المشروع 

 كلمة( 00ال يتعدى الـ المشروع المقترح ) 

 منطقة التنفيذ / البلدية 

 ة(حسب الجنس والجنسيعدد المستفيدين المباشرين )مقس مين  

 شهر كحد أقصى(أ 2الوقت المقترح للمشروع )عدد شهر( ) 

 إجمالي الميزانية المقترحة )$( 

 
على  %0إجمالي الميزانية المقترحة للتمويل المشترك )$( )

 األقل(

 
 ،قطاعالضمن هذا المواضيع التي عملت عليها  وصف الوضع الراهن، ، بما في ذلكخلفية الوضع الحالي: 2.5

)ان وجدت( متعلقة بالمشروع المقترح، مالءمة الشركاء المختارين للمشروع  السابقة الخبرةالسكان المستهدفين، 
  .كلمة على األقل( 000وكيف سيساعد المشروع المقترح في دعم القطاع المقترح، الخ )المقترح، 

 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 

 

 

 

 

 

 (901ال يتعدى الـ هداف والغايات )األ :3.5

 (كل ه مشروعللالهدف العام: )هدف واحد 

 

 

 

 ضافة الى أهداف قابلة للقياس(هدفان على األقل باإلالمحددة: ) األهداف

 

 

 

 

 

 

 

وما هو دور الشركاء في هذه النشاطات )النشاطات ين ومتى سيتم تنفيذ هذا المشروع كيف، أ –المنهجية : 4.5

 كلمة على االقل( 011)المفصلة(؟ 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 

 

 

 

 

ال )كيف تخططون لتقييم نجاح المشروع؟ هذا المشروع؟  من خاللما هي النتائج المتوقع تحقيقها  –النتائج : 0.0

 (كلمة 011تتعدى الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يدخل هذا المشروع في إطار دعم وتحسين الخدمات المحلية في قطاع من أو كل  –: تحسين الخدمات 0.0

القطاعات الثالث المستهدفة )البيئة، الصحة والتعليم(؟ هل يساهم مشروعك في خطط ومشاريع قائمة واستراتيجيات 
ي تم يود التنظيمية التمحلية مصممة ضمن القطاعات المستهدفة في منطقة التدخالت؟ الرجاء تفصيل التحديات/ الق

 كلمة( 011)ال يتعدى الـ مواجهتها سابقا  وكيف من شأن هذا المشروع أن يساعد على تخطيها. 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 

 

 

ات السلطكيف يمكن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع  -البلدية وغيرها من الشركاء المختارين التعاون مع : 7.5
 كلمة( 000ال يتعدى الـ )؟ أصحاب المصالحالمحلية، الشركاء، المجتمع وغيرهم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا المشروع؟ ن هذالرجاء تدوين الئحة بالمستفيدين والعدد المتوقع لالشخاص الذين يستفيدون م –: المستفيدون 8.5

من هم المستفيدون او المجموعة المستهدفة؟ )على سبيل  
المثال: المسنين، أطفال المدارس، مجموعات الشباب، 
المعلمين، المنظمات التي ال تتوخى الربح، السلطات 

 المحلية(

 عدد االشخاص المتوقع لإلستفادة من المشروع؟ 

 

 )عدد الشباب، الرجال واإلناث(

 



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 تصل بنا: إ6قسم 

 Beirut.grants@acted.org في حال وجود اي استفسار، الرجاء التواصل معنا عبر البريد االلكتروني 

 :المستندات المطلوب تزويدها بواسطة البريد االلكتروني او من خالل الظرف المغلق

o  (مرفقالمشروع المقترح )النموذج 

o (مرفق)النموذج  بيانات االتصال 

o (م وخبرعل)المجتمع المدني  لمنظمةالتسجيل الرسمية  مستندات 

o  السنوية لمنظمة المجتمع المدني/ إفادة البيانات 

o )ميزانية المشروع المقترح من قبل المنظمة )الرجاء االطالع على نموذج الميزانية  

o لتزام من قبل الشركاء في المشروع المقترح )إن وجد(إ رسالة 

o نه يتم تنسيق المشروع معا (أ لتأكيد) المقترح مستند من البلدية او توقيع البلدية مع الختم على رسالة 

o  (مرفق)النموذج القائمة المرجعية المعبأة 

 

 

 

 

  

mailto:Beirut.grants@acted.org
mailto:Beirut.grants@acted.org


 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 تصالبيانات اإل

 

*اسم الجمعية   

*ختيار(اإلالنوع )الرجاء   

  منظمة غير حكومية مسجلة 

  منظمة/هيئة غير مسجلة

( االسم الكامل اسم الشخص االساسي )   

( االسم الكامل اسم الشخص الثانوي )   

 عالقته / وظيفته في الجمعية 

اإللكترونيالبريد    

الجمعية/الهيئة األعضاء فيمجموع عدد     

موقع االلكتروني للمنظمةال   

 رقم الهاتف 

الخلوي رقم    

فاكسال   

 العنوان 

 المدينة/البلدة/الضيعة 

 الرمز البريدي 

 البلد  لبنان

  السنة والشهر التي تأسست فيه الجمعية )اذا انطبق ذلك( 

قصى(كلمة كحد أ 055مة الجمعية )دارة( ومه، أعضاء مجلس اإلعضاء، الهيكلية حسب السنرجاء وصف الجمعية/الهيئة )عدد األال*   



 
 
  
 
 

 

 التنفيذ من قبل

 القائمة المرجعية إلختيار منظمة المجتمع المدني
  11CUO: رمز المشروع

 تاريخ التقد م بالطلب: 

 منظمة المجتمع المدني:اسم 

التعبئة من قبل  فقط (ACTED)آكتد التعبئة من قبل 
منظمة المجتمع 

 المدني

 
 

 الوصف

 بما فيها حاليا   التعليق

 نعم كال نعم كال

 مقترح المشروع )الزامي( -1     

 ميزانية المشروع )إلزامي( -2     

 )إلزامي( / علم وخبر تسجيل منظمة المجتمع المدنيمستندات  -3     

 )إلزامي(بيانات االتصال -1     

 منظمة المجتمع المدني )إلزامي(السنوية ل/ إفادة البيانات -5     

 )إلزامي(من البلدية  كتاب-6     

 )إلزامي(مقد م قبل الموعد النهائي الطلب -7     

 

 : ____________________________________المدنياسم ومنصب ممثل منظمة المجتمع 

 التوقيع: ____________________________________

 



Description
Unit cost

(USD)
# of units

Total Cost

(USD)

Co funding

(Funds from other sources)

Total requested                                                

(Total cost - Co funding)

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Proposed Duration of the Project: 

BUDGET TEMPLATE

Program name: Ta’cir - Towards an active participation of civil society in the reform process

Donor: European Union (EU Delegation)

Country: Lebanon

Proposed Project: 

Name of Applicant: 

Personnel

TOTAL PROJECT COSTS

Transportation

Equipment

Supplies

Other Direct Costs
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