تعزيز النظام البيئي العضوي عبر الحدود من خالل تعزيز تحالفات لألغذية الزراعية
دعوة إلبداء إهتمام -التحالفات التجارية العضوية (حزمة العمل)WP5 ( ) 5-
ييدف مشروع "تعزيز النظام البيئي العضوي عبر الحدود من خالل تعزيز تحالفات لألغذية الزراعية"
الممول من اإلتحاد األوروبي إلى تحسين تنافسية قطاع العضوية من خالل إنشاء نظام بيئي
و ّ
عضوي عبر الحدود يدعم تنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتعاون مع
المؤسسات العامة ،وعمى وجو التحديد ،تعزيز سمسمة قيمة مبتكرة بإنشاء تحالفات تجارية متوسطية
يركز عمى جمع االحتياجات والحمول المبتكرة التي تيدف
من خالل استخدام النيج التشاركي الذي ّ
إلى تعزيز الوصول إلى األسواق.
الهدف من الدعوة
تيدف الدعوة لكل دولة إلى ما يمي:
 تقاسم المعرفة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة بإقامة تحالفات تجارية جديدة عن طريق
تحفيز سمسمة قيمة مبتكرة وتحالفات تجارية وتنظيم مختبرات /حمقات وورش عمل عبر
الحدود لسمسمة قيمة عضوية مبتكرة.
 التوصل إلى حمول مبتكرة من خالل نيج تعاوني لزيادة التنافسية.
 تسريع عممية االبتكار لمشركات الصغيرة والمتوسطة (المشغميين العضويين)

معايير األهلية
سيختار شركاء مشروع النظام البيئي العضوي  10دعوات إلبداء اإلىتمام المبتكرة في كل بمد ،وفقاً
لممعايير التالية:
المشغل العضوي يحمل شيادة العضوية ( الزراعة العضوية) ،و/أو قيد التحويل.
 .1يكون ّ
 .2مقيم في األردن
 .3القدرة عمى مشاركة خبرتو/خبرتيا مع التحالفات التجارية
إجراءات التنفيذ الخاصة بالمختبرات المحلية/حلقات وورش عمل
 دورة تدريبية مدتيا  11يوماً متفرقة تعتمد عمى منيجية العمل التي سيتم تطبيقيا لعدد يصلإلى  10مشاركين يمثمون دعوات إبداء اإلىتمام المختارة.
 سيحضر خمسة مشاريع مختارة/مشاركين في المختبر /حمقات وورش العمل عبر الحدودالدولي (ورشة عمل)
 يكون لثالث مشاريع مختارة الفرصة لممشاركة في المعرض الدولي العضوي عقد التدريب عبر االنترنت أو في الموقع بالمغة المحمية.المخرج المتوقع
سيكون المخرج المتوقع إحد المخرجات التالية:
 مفيوم جديد أو نموذج أولي المراد تطويره بالتعاون مع الباحثين ،ممولين األعمال ،الخبراء تحسين المنتج الموجود ترسيخ وتطوير استراتيجيات االتصال توليد أفكار جديدة -تطوير نموذج األعمال

طريقة التقديم
عنوان التقديم:
البريد االلكتروني
organic-ecosystem.pmu@moa.gov.jo
hala_twait@yahoo.com
a.ghaith@jepa.org.jo

الوثائق الالزمة:
 شيادة العضوية و/أو اثبات عالقة مباشرة بالقطاع العضوي
 نبذه عن النشاط الزراعي العضوي
 نسخة عن اليوية الشخصية لمقدم الطمب
 سجل تجاري لمعمل

