صندوق التواصل الثقافي املحلي في تونس
أسئلة وأجوبة
 -1هل يمكن للصندوق تغطية نفقات إعادة تهيئة املباني؟ ما هي املكونات األخرى التي ال
يستطيع الصندوق تغطيتها في هذا االطار ؟
يمكن إعادة تهيئة جزء من املقر وفقا للشروط التالية:
 أن يتوافق مبلغ إعادة التهيئة مع نسبة معقولة و  /أو مبررة من إجمالي امليزانية إذا لم تتمثل األنشطة الرئيسية في إعادة التطوير أو التجديد ،فيجب أن تساهم في تنفيذ املشروع في  ، 2018وقع تمويل مشاريع تضمنت جزئ ًيا إعادة تطوير املباني .للمزيد من املعلومات الرجاء االطالع على قائمةاملشاريع املمولة سابقا ً و املدرجة على املوقع االلكتروني

 -2هل يمكن لعضو في املجلس التنفيذي للجمعية أن يتحصل على راتب مقابل خدماته املقدمة
للمشروع بغض النظر عن مهامه األساسية في الجمعية؟
يتعلق ذلك بالقانون األساسي للجمعية .حيث تدرج بعض الجمعيات في القانون األساسي بندا ً يوضح هذه النقطة .بعض
الجمعيات تسمح ألعضاء املجلس التنفيذي بالحصول على أجر مقابل خدماتها وأخرى ال تسمح بذلك.
ولكن بموجب "املرسوم التشريعي رقم  88-2011املؤرخ  24سبتمبر  2011بشأن تنظيم الجمعيات" يجب أال يكون هناك
تضارب في املصالح بني أعضاء املجلس التنفيذي ومصالح الجمعية.

 -3هل يمكننا توظيف أشخاص من خارج الجمعية للمساعدة في تنفيذ املشروع والحصول على راتب
مقابل ذلك؟
نعم ،يمكن ذلك.

 -4هل تعتبر دور الثقافية و مراكز الفنون الدرامية والركحية مؤسسات عمومية ذات صبغة غير
إدارية؟

ال تعتبر هذه املؤسسات من ضمن املؤسسات العمومية الغير إدارية وذات الصبغة الثقافية .الرجاء
االطالع على قائمة املؤسسات العمومية الغير إدارية وذات الصبغة الثقافية أسفله:

-

وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية

-

املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

-

املسرح الوطني

-

معهد تونس للترجمة

-

املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

-

املركز الوطني للسينما والصورة

-

املركز الثقافي الدولي في الحمامات

-

مسرح األوبرا

-

املتحف الوطني للفن الحديث واملعاصر

-

املركز الوطني لفنون العرائس

-

مركز املوسيقى العربية واملتوسطية

 -5هل يمكن للجمعية أن تتمتع بمنحتني في إطار هذا الصندوق؟
ال يمكن للمتقدم املشاركة اال بمشروع واحد بصفة متقدم.
يمكن للمتقدم بمشروع اضافة مشاركات أخرى بصفة شريك.
الشريك يمكن له املشاركة في أكثر من مشروع بصفة شريك.

 -6ما معنى شراكة/شريك؟
برنامج تفنن -تونس االبداعية يشجع على خلق شراكات مع مختلف األطراف.

الشراكة هي تعاون رسمي بني منظمتني أو أكثر تتضافر فيه الجهود والخبرات ،وتجمع املوارد من أجل تنفيذ مشروع
مشترك .تقتضي الشراكة أن يقدم املترشح ملفاً ،ممثالًفي ذلك كل شركائه بصفة رسمية.
املترشح الرسمي هو الذي يتحصل على اإلعتماد املالي اثرتوقيع عقد مع الطرف املمول أو من يمثله.
للشركاء دور فعال في تنفيذ املشروع ،كمانه يستفيدون من تأثير املشروع على األطراف املساهمة والفئات املستهدفة
خالل واثر تنفيذه.

 -7هل يجب أن يكون تمويل املشروع حصريا ً من طرف برنامج تفنن  -تونس اإلبداعية ،أم أنه باإلمكان

تشريك ممولني اخرين ،خاص ًة وإن كانت ميزانية املشروع تفوق حدود تمويل برنامج تفنن؟
يجب على ميزانية املشروع أن تحترم قاعدة التوازن بني املصاريف واملداخيل .إذ يجب على املترشح أن يثبت ضرورة
ادماج ممول خارجي ،بتقديم عقد موقع مع هذا املمول عند تقديم ملف ترشحه.
في حالة تمويل املشترك ،يجب على املستفيد أن يبرهن ويثبت على كل املصاريف واألنشطة ،مهما كان مصدر التمويل.
يمكن لجزء من تمويل املشروع أن يتأتى من شبكة املراكز الثقافية األوروبية املوجودة في تونس
)  ،(Réseau EUNIC des instituts culturels nationaux de l'Union européenحيث أن دعم هاته
املنظمات تتوافق مع برنامج تفنن.

 -8هل تستطيع الجمعيات ذات طابع غير ثقافي )مثل جمعيات الحفاظ على البيئة( أن تتقدم
بطلب الترشح لهذا الصندوق؟
ال يمول هذا الصندوق سوى املشاريع الثقافية .إال أن جميع أنواع الجمعيات مؤهلة للترشح .ومن الجدير باإلشارة إلى
أن خبرة الفريق وكذلك مراجع املشروع ذات الصلة ستكون معايير االختيار.

 -9هل يمكن أن يغطي الصندوق شراء املعدات ،التي يمكن أن تظل ملكا ألصحاب املشاريع ،وأن
تخدمهم بعد انتهاء املشروع؟ هل يغطي الصندوق النفقات اإلدارية مثل اإليجار أو الرواتب ؟
نعم ،شريطة أن تستجيب املصاريف اإلدارية  /شراء هذه املعدات إلى معايير قبول النفقات .يجب أن تكون جميع النفقات
معقولة ومبررة ،وتستخدم أثناء تنفيذ املشروع و لتحقيق اهدافه واألنشطة التي سيتم تنفيذها ،ويجب إثباتها و التحقق منها
من خالل وثائق مالية ومحاسبية .

 -10هل يمكن تشريك خبراء ،مستفيدين ،أو مشاركني اجانب في املشروع؟

للمنظمات األجنبية الحق في املساهمة في املشروع كشركاء .بالتالي فإنه يمكن ادماج أطراف أجنبية كخبراء أو غيرها .لكن
من الواجب أن يكون مستهدفو املشروع تونسيون باألساس.
في حالة تشريك أطراف أجنبية ،تقع دراسة امللف بإمعان حتى يتأكد ضمان االستفادة لتونس والتونسيني بدرجة أولى.

 -11هل يقع رصد التمويل بالدينار التونسي ،أو بعملة أجنبية؟
يرصد التمويل بالدينار التونسي ،في الحساب الجاري للمترشح الرسمي) ،وهو بالتأكيد منظمة تونسية( على اقساط وفق
برنامج مضبوط.

