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اإلطار العام والهدف الرئيسي لبرنامج 
ميد؟-أورو



ميد-البرنامج األقاليمي أورو

€م  294



لماذا يجب أن نعمل معا؟



دعونا نتعاون فيما بين مختلف أصحاب المصلحة

برامج االتحاد األوروبي األخرى  (Horizon، إلخ)

البرامج األقاليمية

المفوضية االوروبية

المبادرات

االستراتيجيات اإلقليمية الكلية وغيرها

Framework and main goal 



ما هي أولوياتنا المشتركة؟



شاملنهج: ميد-مهام البرنامج األقاليمي أورو

تعزيز اقتصاد مبتكر ومستدام حماية واستعادة وتثمين البيئة الطبيعية 

والتراث
تعزيز مناطق المعيشة الخضراء تعزيز السياحة المستدامة

4 Missions



المهمات واألولويات واألهداف المحددة

حوكمة أفضل للتعاون

ترسيخ بيئة ابتكارية تنافسية

دعم االقتصاد الدائري
دعم االقتصاد الدائري

تعزيز التكيف مع تغير المناخ ومنع 

المخاطر

تعزيز التكيف مع تغير المناخ ومنع 

المخاطر

راثحماية واستعادة وتثمين البيئة الطبيعية والت
تعزيز مناطق المعيشة الخضراء تعزيز السياحة المستدامة

تعزيز اقتصاد مبتكر ومستدام

جيتعزيز الطبيعة والتنوع البيولو

تعزيز التكيف مع تغير المناخ ومنع 

المخاطر

يتعزيز الطبيعة والتنوع البيولوج

1.1ترسيخ بيئة ابتكارية تنافسية
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إدارة متوسطية أفضل



تعزيز اقتصاد مستدام ومبتكر

للحد من النفايات المستدامةالممارسات 

والوقاية منها، ومعالجة توليد النفايات 

يز الترك)واإلفراط في التعبئة والتغليف 

(على البالستيك

السلطات العامة في تطوير واعتماد 

تؤدي إلى االنتقال إلى استراتيجيات 

االقتصاد الدائري على المستوى المحلي 

اإلقليمي/ 

أصحاب المصلحة والتنسيق بين التعاون
4helix  علىRIS3

، التعاون داخل التجمعات، سلسلة القيمة

تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصول الشركات الصغيرة التمويل األخضر، 

والمتوسطة إلى التمويل للمنتجات والخدمات 

المبتكرة

التصميم بما في ذلك المنتجات الدائرية، 

البيئي ونماذج األعمال المبتكرة

الصديقة للمناخاالبتكارات

، والتعاون عبر األعمال المستدامةممارسات 

القطاعات للشركات الصغيرة والمتوسطة

الجديدةنماذج األعمال مليات التحول الصناعي و



زيادة القدرة عىل منع وإدارة مخاطر الكوارث باستخدام أدوات وممارسات 
ي 
متوافقة عىل المستوى عبر الوطن 

كة والوقاية من مخاطر الكوارث التنسيق والتعاون من أجل اإلدارة المشبر

اتيجيات درة خطط عمل للتكيف مع تغبر المناخ والق/تطوير واعتماد اسبر
عىل الصمود

وي    ج للثقافة البيئية رفع الوعي والت 

حماية واستعادة وتثمين البيئة الطبيعية والتراث

ي البر 
تحسير  االتصال وتوسيع المناطق المحمية ف 

والبحر

البر تعزيز استعادة النظم البيئية المتدهورة والملوثة في

والبحر



رؤية متكاملة لتكيف المناطق مع تغير المناخ

ودة خطط واستراتيجيات النتقال الطاقة والتنقل المستدام ، لتأمين وتحسين ج

البيئة والمعيشة

غير زيادة قدرة السلطات العامة على التخطيط والتمويل الفعالين للتكيف مع ت

المناخ وانتقال الطاقة

مشاركة المواطنين في مناطق العيش أكثر استدامة

تعزيز مناطق العيش الخضراء



تعزيز السياحة المستدامة

تحسين استدامة خدمات النظام البيئيالسياحة في االقتصاد الدائريدمج 

الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث المساهمة في السياحة البيئية المحايدة

تعزيز االبتكار والبحث في قطاع السياحة



ما نوع المشاريع التي يتم تمويلها 

بشكل مشترك ؟



Two types of projects

المشاريع المواضيعية مشاريع الحوكمة

ليس هذه المرة



دراسة اختبار

نقل إقليمية استراتيجية

THEMATIC 
PROJECTS

ليس هذه المرة



الشركاء المشاركون في التمويل أو المرتبطون به

كيف يمكنك أن تكون جزء منه؟



الشركاء المشاركون في التمويل أو المرتبطون به

من¿



شركاء بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي و )األنواع المؤهلة من الشركاء 

السلطة العامة الوطنية-السلطة العامة اإلقليمية -السلطة العامة المحلية 

وكالة قطاعية 

( العامة)مزود البنية التحتية والخدمات 

مجموعات المصالح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 

مؤسسات التعليم العالي والبحث 

التدريب والمدرسة /مركز التعليم

المؤسسة، باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة

منظمة دعم األعمال 

(EGTC)  التجمع األوروبي للتعاون اإلقليمي

.   منظمة دولية ، مجموعة المصالح االقتصادية األوروبية (EEIG) (بموجب القانون الوطني ، بموجب القانون الدولي)

المستشفيات والمراكز الطبية 

آخر

(IPA)



يمكن للهيئات من جميع البلدان أن تكون شركاء مرتبطين

السلطة العامة الوطنية-السلطة العامة اإلقليمية -السلطة العامة المحلية 

وكالة قطاعية 

( العامة)مزود البنية التحتية والخدمات 

مجموعات المصالح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

مؤسسات التعليم العالي والبحث 

التدريب والمدرسة المؤسسة ، باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة/ مركز التعليم 

منظمة دعم األعمال 

(EGTC)  التجمع األوروبي للتعاون اإلقليمي

.   منظمة دولية ، مجموعة المصالح االقتصادية األوروبية (EEIG) (بموجب القانون الوطني ، بموجب القانون الدولي)

المستشفيات والمراكز الطبية 

آخر



شركاء التمويل المشترك أو الشركاء المرتبطين

الوضع



شركاء التمويل المشترك أو الشركاء المرتبطين

شركاء التمويل المشترك الشركاء المرتبطين

:تنفيذ األنشطة والتقرير ، وفقًا للملف الشخصي

علمية/ مؤسسية : الدراسة

عملي/ مؤسسي : االختبار

شبكات/ مؤسسي : التحويل

:المشاركة في األنشطة حسب القيمة المضافة

استشاري

المستخدمين النهائيين

مراقب

أي من أنواع الشركاء المدرجة

ذات صلة بقضايا المشروع وأهدافه

(IPA)  الهيئات من دول االتحاد األوروبي والدول المشاركة في البرنامج بموجب أداة ما

قبل االلتصاق 
هيئات من أي بلد ، داخل أو خارج االتحاد األوروبي

٪80الميزانية بتمويل مشترك بنسبة  تكاليف ال تتلقى أمواالا ولكن يمكن لشريك التمويل المشترك المزدوج تغطية

السفر واإلقامة

8لالختبار، و 10للدراسة، و 8الحد األقصى الموصى به هو : عدد محدود لكل فئة مشروع

للتحويل عدد غير محدود من المحتمل

يمكن إضافتها في أي وقت



شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

األدوار



لتقديم الخبرةكمستشارينالمرتبطين 



ربط المستخدمين النهائيين باستخدام المخرجات



المنتسبين بصفة مراقب للدعم والتأييد



شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

كيف تصبح شريكا؟



Get involved –

Programme Interreg Euro-MED 

(interreg-euro-med.eu)

تحقق من موقع البرنامج للدعوة لتقديم العروض

https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/


التسجيل في منتدى الشركاء



شهادات



شكرا




