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 ؟إلى المشروع التقدم يتم كيف 

 البريد عبر المطلوبة المرفقات مع رسالهاوإ ،www.ettijahat.org الموقع على المتوفرة االستمارة تعبئة خالل من

  applications@ettijahat.org االلكتروني

 

 الطلبات؟ لتقديم النهائي الموعد هو ما 

 توقيت بيروتبي منتصف الليل أ 2015 كانون األول 16 يوم نهاية حتىتشرين الثاني و 6من استقبال الطلبات  يتم

 .التاريخ هذا بعد يصل طلب أي في ينظر ولن

 

 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟ 

 ممن برنامجلل التقدم المقيمين في لبنان السوريين الفلسطينيين من بحكمهم ومن السوريين الفنانيبن لجميع يحق

 .، ويتضمن هذا الفنانين الصاعدين الذين ال يمتلكون خبرةسنة 40الـ و  22بين ال هم 

 

 ما هو عدد المشاريع التي سيتم دعمها في كل قطاع فني؟ 

تم استقبالها. سيتم يالتي إلى قطاعات فنية محددة، إنما سيتم التركيز على أفضل المشاريع الدعم قسيم ت يتملن 

 لدعمها. بشكلٍ إجماليمشاريع  10اختيار تم للمشاركة في مرحلة التدريب،  وبعد انتهاء التدريب سي ًامتقدم 15اختيار 

 

 ؟حضور التدريب الزامي هل 

 .للمشاركة في مشروع ابتكر سوريا عامل أساسي هوااللتزام بالمشاركة في التدريب 

 

 ؟في هذه المرحلة مشروع ابتكر سورياروعي للدعم، هل تنتهي عالقتي بيتم اختيار طلب مش في حال لم  

وإلى خلق شبكة دائمة  هدافه الرئيسيةأإلى الربط بين الفنانين السوريين كواحد من  مشروع ابتكر سوريايسعى 

مشروعين بين  الربط أو الدمج. ثقافة مستقلة اتجاهات رح، ومن هنا من الممكن أن تقتللفنانين من مختلف المجاالت

شراك الحاصلين على التدريب إشرط قبول المشاركين والتوافق في هذا السياق، كما سيتم متكاملين  متشابهين و/أو

  .الفهافي كافة مراحل المشروع على اخت

 

 العربية؟ اللغة غير أخرى بلغة االستمارة طلب تقديم يمكن هل 

 ، ولكن يمكن أن تكون المرفقات بأي لغة.ال

 

 واحد؟ مشروعاستمارة  من أكثر تقديم يمكن هل 

 بقراءة استمارة واحدة لكل مشارك. لجان التقييمتقوم ال، وفي حال ذلك 

 

 ؟الجنسيات جميع من فنانينلل مفتوح مشروعلل التقدم هل 

 .، ولكن تشجّع اتجاهاتفقط سوريينال ينالفلسطيني من بحكمهم ومن نيالسوري للفنانين والفنانات يتوجه المشروع

شراكات حقيقية بين  تنال المشاريع التي تتضمنو ،ثقافة مستقلة على التعاون بين الفنانين المشاركين وأقرانهم

   فاء العناصر الفنية األخرى.ياست وأقرانهم فرصةً أقوى في الدعم شرطالسوريين 
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 وأنا مقيم في بلد آخر غير لبنان؟ مشروعهل يحق لي التقدم لل 

، ولكن يمكن أن يتضمن فريق المشروع المقترح مشاركين من خارج لبنانلمن هو مقيم خارج حق المشاركة يال 

 .لبنان

 

  خارج لبنان؟يتم تنفيذه إذا كان مقترحي الفني سللمشروع هل يحق لي التقدم 

 .ال

 

 ؟هإلعادة تقديمللمشروع التقدم  أستطيعهل  مشروع منجز، لدي 

ذ ، اال إذا كان المشروع سينفذ مرة أخرى في موقع مختلف عن الذي نفّطلبات التقدم للمشاريع المنجزةفي ال ينظر 

 .مشروعالومكونات شرط موافقة صاحبه على إعادة تطويره بناء على معايير  وأ، فيه سابقا

 

 ؟ التقدم لمشاريع قيد اإلنجازصحا  اهل يحق أل 

الجدول الزمني إيضاح ، وما سيتم إنجازه ضمن طلب التقدم الحالي، وسابقًا تبيان ما تم إنجازهوذلك شرط نعم، 

 للمشروع وجهات التمويل األخرى. 

 

 ؟إلى ابتكر سورياالتقدم  جاهات. ثقافة مستقلةتبرنامج آخر  إل في على دعم سابقًا حصل لمن يمكن هل 

 نعم.

 

 ؟إلتجاهات. ثقافة مستقلة برنامج آخر  في على دعم حاليًا صلاحهو  لمنإلى ابتكر سوريا التقدم  يمكن هل 

هات. ثقافة مستقلة مع شركائها على توسيع قاعدة المستفيدين قدر اإلمكان، وعليه ستكون اة اتجتقوم سياس

 ..األولوية للمتقدمين اآلخرين

 

  ؟أمريكي دوالر 10000تتجاوز ميزانيته الـ  بطلب مشروعهل يمكن التقدم 

 التقدم عندلميزانية المتبقي من ابوثائق تشير إلى قدرته على تأمين المبلغ شرط أن يتقدم صاحب المشروع  ،نعم

 وإيضاح مصادر وجهات التمويل.

 

 ما مدة تنفيذ المشاريع؟ 

 .2016 تموز شهر نهايةحتى  أي ،أقصىالفترة المحددة لتنفيذ المشروع هي ستة أشهر كحد 

 

 ستمارة؟اال باستالم التأكيد سيتم هل 

 .استمارةلتأكيد استالم  بريد الكترونيعادة ارسال شعار يرجى إفي حال عدم استالم اإل، ونعم

 

 الطلبات؟ اختيار عملية تتم كيف 

 إعالن حتى سرية الفنية اللجنة اسماء تبقى دعمها، سيتم التي المشاريع باختيار متخصصة فنية لجنة تقوم 

 والتي تتضمن: عنها المعلن الشروط لجميع المستوفية الطلبات دراسة تتمو.النتائج

o االستمارة بعد ملئها الكترونيًا.  
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o السيرة الذاتية لصاحب االستمارة. 

o رسالة الدوافع.  

o في حال التقدم من مؤسسة. ملف عن عمل المؤسسة  

o رسالة توصية إن توفرت.  

o ائق أو مواد تدعم المشروع المقدمنماذج من أعمال سابقة أو تصورات أو أي وث. 

o )نسخة عن الهوية أو جواز السفر )صالح لمدة ستة أشهر. 

o  صالحة لمدة ستة أشهرفي لبنان نسخة عن االقامة(.) 

 

 ؟سوريا ابتكر مشروع دعم على الحصول في فرصتي من يزيد الذي ما 

بين الفنانين السورين وأقرانهم من اللبنانين،  حقيقيًاابتكر سوريا إلى دعم مشاريع فنية تحقق تعاونًا  يسعى

والتي يرتبط محتواهها مع اإلطار العام  التالية النقاط في عاليًا تقيمًا تحقق لتيا للمشاريع فضليةاأل ونكتوس

 :البتكر سوريا

o  اإلبداع واالبتكار: ويقصد به الجديد والجذا  في المشروع المقترح وقدرته على استهداف الجمهور بطرق

 جديدة خارج سياق المشاريع التقليدية. 

o .واقعية المشروع: من حيث تناسب ميزانيته مع الخطة وأماكن التنفيذ وفريق العمل 

o طرق فعالة وإيجابية وإشراك المجتمع المضيف في التشاركية: ويقصد بها القدرة على اشراك المستفيدين ب

 مراحل مختلفة من المشروع. 

o أخرى.   لمشاريع المشروع نتائج على والبناء االستدامة على القدرة: االستدامة 

o اللبنانين وأقرانهم السورين الفنانين بين حقيقي تعاونٍ تحقيق حيث من: التعاون. 

 االختيار؟ بنتائج المتقدمينجميع  بالغإسيتم  هل 

  www.ettijahat.org.الموقع على التحكيم نتائج ستنشرو أصحا  المشاريع التي سيتم دعمها فقط، إعالم سيتم

  .الفيس بوكعلى  . ثقافة مستقلةوعلى صفحة اتجاهات

 

  ة؟المقدم المشاريع جميع ضمن تنعكس ان يجب التيو ابتكر  سوريامشروع  اهايتبنما هي القيم التي 

 القيم التالية ويسعى إلى تعزيزها في جميع المشاريع الفنية التي يقوم بدعمها: ابتكر  سوريايتبنى مشروع 

o دور الفنون في األزمات 

o فاعلية الثقافة 

o للجميع تنويع المشاركين وخلق فرص عادلة 

o االستدامة 

o الحوار بوصفه تكيّف 

o  الجمالية 
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 ؟والتجمعات الفنية التقدم للمشروعللمبادرات والمؤسسات  يحق هل 

التي تعمل في مجال الثقافة مبادرات والمؤسسات والتجمعات الفنية( السورية )الالكيانات يحق لجميع  ،نعم

خالل مراحله  هو المتقدم والمسؤول عن تنفيذ المشروع المستقلة التقدم في طلب من خالل مدير للمشروع يكون

 .المختلفة

 

 ما هي أنواع المشاريع الفنية التي سيتم دعمها ضمن البرنامج؟ 

خارجة ال بدعم المشاريع يرحب ابتكر سوريايتم استقبال المشاريع في كافة المجاالت الفنية ودون استثناء ألي نوع، و

كما  مناطق تواجد المواطنين الالجئينتشرك المقيمين في مخيمات والتي المشاريع وعن األطر االعتيادية والتقليدية 

 تطوير علىبحيث تقوم هذه المشاريع بمساعدة المستفيدين تشرك المحيط الذي يتواجد فيه هؤالء المقيمين، 

 .والحوار مع المجتمع المضيف التعاون دعم أو على صعيد التقنية الفنية مهاراتهم

 

 ؟يمكنني التقدم إلى ابتكر سوريال ه ، سيس نادٍ مسرحي أو فرقة موسيقيةألدي رغبة في ت 

 .مةيتوجه ابتكر سوريا إلى دعم المشاريع القادرة على االستدانعم، حيث 

 

 المشروع؟، هل هذا ينطبق على أو نشاط فني آخر لدي رغبة في إنجاز حفلة موسيقية أو عرض مسرحي 

ضمن مراحل العمل المختلفة، وكلما كانت المشاريع تقوم على تطوير  المستفيدينم بإشراك ن تقونعم، شرط أ

، بحيث تكون هذه الحفلة أو هذا العرض هو مهارات المشاركين الفنية وتعزيز قيمة الفنون كلما كانت فرصتها أقوى

 .يترك أثرًا لدى المشاركين فيه نتيجة لعمل أعمق

 

 ممكن؟ هذا هل المخيمات، خارج نساء أو شبا  مع العمل أريد 

 حريصًا تكون وأن واضح، بشكل( إلخ الفئة العمرية، الجنس، موقع التواجد) المستهدفة الفئة تحدد ان شرط ،نعم

 .الذي تقترحه المشروع في تعاونهذه الفئة على ال استعداد من التأكد على

 

  النساء؟هل ينحصر العمل مع األطفال أو 

، ويرحب برنامج ابتكر سوريا بالمشاريع التي يمكن ان تكون الفئة المستهدفة مؤلفة من كل األجناس واألعماروال، 

 .منها المهمّشة بين الفئات وخصوصا تعزز الدمج

 
 ؟من يمتلك الحقوق الفنية والفكرية للمشاريع المدعومة 

الحصول على دعم مع الحفاظ على ذكر  ،كامل الحقوق على المنتج الفني أصحا  المشاريع التي تم دعمهايمتلك 

 International. ثقافة مستقلة والمجلس الثقافي البريطاني ويحق التجاهات .ابتكر سوريا من قبلمشروع المنفذ لا

Alert   على  ، مع ذكر اسم صحا  المشروع أو المؤسسةهخالل وبعد تنفيذ المشروعنشر واستخدام أجزاء من

 .الدوام


