
مشــــــروع

تحس� صمود املشاريع متناهية الصغر
وخــلق فــرص سبـــل العيــش املستــدام

ـزة - ســـــوا ـاع غــــ ّيف قطـــــ

سوا هو مشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق الصمود االقتصادي في قطاع غزة من خالل تعزيز صمود واستدامة المشاريع متناهية الصغر 
وخلق مبادرات مســـتدامة ومبتكرة تدعم االقتصــــاد األخضــــر/الدائري. يســــاهم المشــــروع من خالل المكون الثاني بخلق فرص جديدة نحو نمو 
اقتصادي في مجال االقتصاد األخضـر / الدائري من خالل توفير حلول خضـراء للمشـاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الصـناعية من خالل رواد 

أعمال مبتكرين.

يدعم المشــروع تطبيق وانشــاء الحلول الخالقة للمشــاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصــناعي في مجال االقتصــاد األخضـــر والدائري بحيث 

ًتكون قابلة لالستدامة ومجدية اقتصـــــــــاديا وتحقق مصــــــــــدر دخل لريادي األعمال من خالل بناء القدرات اإلدارية والمهارات الفنية وإعطاء منح 
تمويلية ومن ثم خدمات اإلرشاد والتوجيه.

يعلن االتحاد العام للصــناعات الفلســطينية عن بدء استقبال طلبات لالستفادة من إنشـــاء أفكار وحلول مســـتدامة خضـــراء للتحديات التي تواجه 
القطاع الصـناعي في قطاع غزة، وذلك ضمن مشـروع تحسـين صمود المشـاريع متناهية الصــغر وخلق فرص سبل العيش المســتدام في قطاع 
غّزة – سوا والذي ينفذ من خالل االتحاد العام للصــــناعات الفلســــطينية وجمعية بيادر ومركز شؤون المرأة بالشــــراكة مع وكالة التنمية البلجيكية 

وبتمويل من االتحاد االوروبي.

املعاي� األهلية للمتقدم� 

الشباب (اناث/ذكور)

العمر (١٨ – ٣٥) سنة.

قطاع غزة

المؤهل العلمي:

 طالب/ات وخريجي/ات الجامعات (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير).

 طالب/ات وخريجي/ات الكليات المهنية والتطبيقية.

ال يعمل/تعمل (غير موظفـ/ـة).

 الخدمات املقدمة من املرشوع :

للدخول لرابط التسجيل
 قم بعمل مسح للرمز املقابل

أو من خالل الرابط أسفل االعالن

بناء قدرات المســـتفيدين في تطوير خطط األعمال من خالل مشـــاركتهم في 

هاكثون بمســاعدة مرشدي أعمال متخصــصـــين في الجوانب الفنية وجوانب 

األعمال.

خدمة الدعم المالي بمنح مالية غير مســــــتردة للمســــــتفيدين لتطوير الحلول 

المقترحة وإنشاء مشاريعهم.

خدمة التدريب الفني المتخصص في مجال الحل المقترح.

خدمة التوجيه واإلرشاد التوجيه.

خدمة التشبيك والتسويق مع الجهات ذات العالقة.

 مراحل الطلب واالستفادة :

فتح باب تقديم الطلبات خالل الفترة الموضحة في اإلعالن،

مراجعة أولية للطلبات واستبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي ال تلبي الشـروط 

المطلوبة،

مقابالت للمرشحين للمشاركة في الهاكثون والتحقق من بياناتهم،

مرحلة الهاكثون وتقديم نماذج األعمال للحلول المقترحة،

تقييم خطط األعمال من خالل لجنة التقييم والمقابالت الشخصية،

ًتقديم خدمة الدعم المالي بمنح مالية غير مســـــتردة ألفضــــــل الحلول بناء على 

توصيات لجنة التقييم،

تقديم خدمة التدريب الفني المتخصــــــــــــــص في المجاالت ذات العالقة بالحل 

المقترح،

تقديم خدمة المتابعة والتوجيه واإلرشاد،

تقديم خدمة التشــــــبيك والتســـــــويق للحلول مع الجهات ذات العالقة المحلية 

والدولية.

مالحظات :
ً سيتم استقبال الطلبات بدء من يوم االثنين 22/02/2021 وحتى يوم السبت 13/03/2021 الساعة 04:00 عصرا).ً

 لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة وغير المستوفية للشروط.

أو من خالل الدخول على الموقع  https://bit.ly/3po9fJX     يتم قبول الطلبات فقط من خالل تعبئة نموذج الطلب الكترونيا ً من خالل الرابط التالي:  

لالتحاد  أو صفحة الفيسبوك  https://www.facebook.com/PFI.Palestineااللكتروني http://pfi.ps/  

 يمكن الحصول على نسخة عن كتالوج "تحديات القطاع الصناعي في مجال االقتصاد األخضر والدائري" من خالل الرابط التالي: 

https://1drv.ms/b/s!ApZIu0rubE8IyDR3R5VhhYWrcfwz?e=vxVu4j

يمكن الحصول على الدعم الفني خالل أوقات الدوام الرسمي (09:00 – 02:00) من خالل التواصل مع فريق مشروع سوا في االتحاد من خالل:

ارسال االستفسارات الى البريد االلكتروني التالي:  ▪gaza@pfi.ps     

أو باالتصال واتساب على االرقام التالية:00970594140031 ▪/
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