
 

 

 5تطبيق الجولة  -مشاريع كريسج المبتكرة ديترويت:

 االسئله الشائعه 

 األهلية

 

 . هل أنا مستبعد من المبادرة؟معيارا أو أكثر من معايير الموهالتال تستوفي منظمتي 

  لمقدم الطلب )المنظمة التي ستكون مسؤولة عن تلقي أموال المنحة(. نحن نشجع هي  معايير األهلية

لهذه المشاريع. يتم تشجيع المنظمات المجتمعية التي ال الحي التعاون بين المنظمات التي تعمل في 

من خالل الشراكة مع منظمة تستوفي  رعاية ماليةيمكنها تلبية معايير كريسج المبادرة للحصول على 

 .ايير الالزمة للعمل كمقدم الطلبالمع

  التطبيقات التعاونية عبارة عن تطبيقات للمنح تتضمن طلب تعاونيقد تفكر المنظمات أيًضا في تقديم .

مجهودًا جماعيًا بين منظمتين أو أكثر لقيادة مشروع. وتتمثل هذه التطبيقات في مشاركة المؤسسات 

 لتطوير وتنفيذ مشروع عالي الجودة.رة كل منهما المتعددة للقيادة والملكية ، وبناًء على خب

( المستندة إلی ديترويت التي لديھا سنتين من التاريخ التشغيلي التي ال يوجد فيھا سوى C( )3) 501هل المنظمات 

 موظفين متطوعين مؤهلين للتقدم؟

تنفيذ المشروع. نعم ، مع ذلك ، سننظر في كيفية تأثير الموظفين المتطوعين على قدرة المؤسسة على  •

عها بنجاح. وهذا يعكس رغبتنا في ضمان أن تكون لدى المنظمات الممنوحة القدرة الكافية لتنفيذ مشاري

المتطوعين قادرين على المنافسة للحصول على منحة إذا كان بإمكانهم  من  قد يظل المتقدم بفريق كله

لتي تظهر أن لديهم القدرة على إكمال مشاركة أمثلة عن األعمال السابقة التي تم االنتهاء منها وا

 المشروع المقترح.

نقدم . هل نفسھا ديترويت، بما في ذلك ديترويت ضواحيمشروعنا ال يحدث في ديترويت، ولكن سوف تؤثر على 

 ؟طلب

 داخل  بواسطة المجتمع ويقوده المجمتع المحلي  مولوده لمشاريع العلى ا منحه تركزمبادرة ال  هذه .ال

 .مدينة ديترويت

 ما هي المستندات المالية التي يجب تقديمھا مع الطلب؟

  الوثيقة المالية الوحيدة المطلوبة لتقديم اقتراح المفهوم هي ميزانية تنظيمية سنوية توضح تفاصيل إيرادات

 .المنظمة ونفقاتها للسنة المالية الحالية أو األخيرة

 أمريكي أو أكثر  دوالر 250،000زانيات سنوية قدرها جلون ميإذا طلب من مقدمي الطلبات الذين يس

بشكل مستقل عن السنة المالية التي تم استكمالها مؤخرا وفقا  امل، يجب أن يقدموا تدقيقا معدتقديم طلب ك

من  2016للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما أو معايير التدقيق الحكومية. سوف نقبل عمليات تدقيق 

المنظمات التي تقوم بإعداد التقارير المالية على أساس السنة التقويمية. يمكن لمقدمي الطلبات الذين لديهم 

س للسنة المالية اري اإ 990دوالر تقديم مراجعة مالية مؤهلة أو نموذج  250،000ات أقل من ميزاني

 .التي أنجزت مؤخرا بدال من التدقيق

 ؟. هل نستطيع تقديم طلبكريسج  برنامد حن افرادن



 

ستنظر مبادرة ديترويت في المقترحات المقدمة من المنح ديترويت المبتكرة:  كريسج نعم فعال. مشاريع •

وأي من برامجها الوطنية. سوف يخضع مقدمو الطلبات الذين يطلبون كريسج  السابقة والحالية لبرنامج

 .دعًما إضافيًا للمشروعات المدعومة سابقًا لنفس معايير المراجعة مثل المتقدمين اآلخرين

لتنفيذ في الجولة والتنفيذ ، أو منح ا عة التخطيطومع ذلك ، فإن المستفيدين من منح برنامج الجولة الراب •

الرابعة ، ليسوا مؤهلين للتقدم في الجولة الخامسة. وفي هذه الحاالت ، بما أن الجولة الرابعة من برنامج 

يكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على و، فستظل منح التنفيذ نشطة وجارية ، : دييباي  كي المنح

نفيذ في الجولة الرابعة جزًءا من تطبيق التمانحومنحة الجولة الخامسة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون 

 الطلب( أو يعملون كراع مالي لمؤسسة أخرى. مقدميتعاوني )طالما أنهم ليسوا 

هل يحول طلب الحصول على هذه المنحة دون تقديم طلب للحصول على منح برنامج كريسج ديترويت أو للمنح من 

 خالل برامج كريسج األخرى؟

  القرارات المتعلقة بمبادرات أخرى من برنامج ديترويت على لن تؤثر  المبتكرةكريزج مشاريع ل تقديم طلب

 .أو مبادرات برامج كريسج أخرى

 ؟5الجولة  فيمنحة تقدم لالديترويت  في مبتكرةالكريزج من مشاريع  هل يمكن للمستفيد السابق

تقديم طلب للحصول على تخطيط و /  3أو  2أو  1يمكن للمستفيدين من منح التخطيط أو التنفيذ من الجولة  •

تخطيط الجولة الرابعة بتقديم طلب للحصول على المستفيدو منحة ب. كما يرحب 5أو منحة التنفيذ في الجولة 

 .  4منحة الجولة  في التخطيط أنشطةاكتمال منحة التنفيذ في حالة 

،  4والتنفيذ ، أو منح التنفيذ في الجولة  نح برنامج الجولة الرابعة التخطيطومع ذلك ، فإن المستفيدين من م •

، : دييباي  كيمن برنامج المنح  4. وفي هذه الحاالت ، بما أن الجولة 5ليسوا مؤهلين للتقدم في الجولة 

. ومع ذلك ، 5لحصول على منحة الجولة فستظل منح التنفيذ نشطة وجارية ، يكون مؤهالً للتقدم بطلب ل

الطلب( أو  مقدميجزًءا من تطبيق تعاوني )طالما أنهم ليسوا  4يمكن أن يكون مانحون التنفيذ في الجولة 

 يعملون كراع مالي لمؤسسة أخرى.

باإلضافة إلى ذلك ، سيتم منح األفضلية لمقدمي الطلبات الذين لم يتلقوا من قبل منحة تنفيذ من خالل هذه  •

في دعم مجموعة متنوعة من المشاريع والمنظمات كريسج المبادرة. يعكس هذا التفضيل رغبة برنامج 

 .مبادرة ديترويت المبتكرة: كريسجالشريكة في أنحاء ديترويت من خالل مبادرة 

 : دي في شھر مايو ولم يتم دعمھا التقدم؟يباي  هل تستطيع المشاريع التي تقدمت لمشروع كي

  نعم فعال. ونحن نشجع مقدمي الطلبات على تسليط الضوء على كيفية تطور مؤسستهم أو مشاريعهم منذ

 .التطبيق السابق

 ر هذه المبادرة؟هل المشاريع القائمة التي ترغب في توسيع نطاق التأهل للتمويل في إطا

  نعم فعال. وسوف ننظر في المقترحات التي تنطوي على توسيع نطاق المشاريع القائمة. وستحتاج هذه

المقترحات إلى التركيز على عنصر منفصل ومحدد بوضوح لهذا المشروع. وكما هو الحال مع المقترحات 

تنافسي وفقا لمعايير المراجعة الواردة الخاصة بالمشاريع الجديدة، سيتم تقييم مقترحات التوسع على أساس 

 .في هذا الدليل

   ؟5: دي الجولة يباي  كي هل تقدم المنظمات أكثر من تطبيق

واحد فقط لكل جولة. إذا قدمت إحدى المؤسسات أكثر من طلب  :دييباي  كي يُطلب من المنظمات تقديم طلب •

 .ترغب المنظمة في النظر في تمويلهواحد ، فسوف نمد يد المساعدة للتأكيد على الطلب الذي 



 

قد تقدم طلبات متعددة طالما كانت  -ومع ذلك ، قد تكون إحدى المؤسسات راعٍ ماليًا في أكثر من مشروع واحد  •

 .الطلبات اإلضافية متوفرة في األماكن التي تخدم فيها في دور الرعاية المالية

 .: دييباي  كيغرض ويمكن لكل منها تقديم طلب تعتبر الكليات داخل الجامعات منظمات منفصلة لهذا ال •

 لتمويلاستخدامات ا

 

 كيف يمكنني استخدام التمويل الخاص بمنحة التخطيط؟

مثل اء ، تأمين خبروع ، وتصميم للمشرومني زتوقيت وخطة متعمقة ء نشاإلتخطيط في امنح ام ستخدايمكن  •

الهدف لتصميم. المجتمع لتشكيل خطة ء اعضااك أشروإ، لين ولمقاأو ايين رلمعماالمهندسين وايين رالستشاا

 من منحة التخطيط هو جعل المشروع جاهًزا للتنفيذ.

 يمكن استخدام تمويل منحة التخطيط لألنشطة التالية: •

 الموظفون و / أو الوقت االستشاري المكرس للمشروع 

 منح أو عقود فرعية للمنظمات الشريكة للعمل في المشروع 

 لسيطرة على الموقعتكاليف تأمين ا 

 )عقود للمساعدة المهنية أو التقنية )مثل التصميم والتخطيط 

 مواد المشروع واللوازم 

  التكاليف المرتبطة بجهود التوعية المجتمعية وجهود االتصاالت ، بما في ذلك على سبيل المثال ال

 ، وما إلى ذلك. اليوميهبات ، والنقل ، والرعاية الحصر: التخطيط لألحداث واللوجستيات ، والوج

 أحداث المجتمع للمشروع 

 رواتب ألفراد المجتمع من أجل العمل في المشروع 

 .التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة المتعلقة بالمشروع 

 كيف يمكنني استخدام تمويل منحة التنفيذ؟

 يمكن ربط أي من االستخدامات المسموح بها لمنح التخطيط بمنحة التنفيذ. 

 ستخدام تمويل منحة التنفيذ من أجل بناء المشروع المادي الفعلي، أو في حالة المشاريع غير المادية، يمكن ا

 .إلطالق وتقديم البرامج و / أو الخدمات

 يمکن أيضا استخدام تمويل منحة التنفيذ لألنشطة التالية: 

 النفقات الرأسمالية 

 المشروعرسوم التصاريح والتكاليف التنظيمية األخرى المرتبطة ب. 

 تكاليف تطوير وتقديم الخدمات أو البرامج كجزء من نطاق المشروع 

 تكاليف المشاركة المجتمعية واألحداث 

 شروط المنح

 

 هل يتعين على المؤسسة المتقدمة للطلب امتالك األرض التي تم تطوير المشروع عليھا؟

  وثائق تثبت سيطرة المنظمة على موقع ال، ولكن بالنسبة لمنح التنفيذ، يجب على مقدمي الطلبات تقديم

المشروع. تعرف شركة كريزج التحكم في الموقع على أنه يحتوي على أي مما يلي في حالة عدم وجود 

 :التزام ضريبي متأخر على العقار



 

 الملكية. 

 اتفاقية شراء؛ 

 اتفاقية اإليجار طويلة األجل. 

 هل يجب أن يقتصر المشروع في حي واحد؟

 شاريع على أحياء متعددة ؛ يمكن تعريف المجتمع بهوية مشتركة ، وليس فقط من خالل ال. قد تمتد الم

الجغرافيا المشتركة. يجب على مقدم الطلب تحديد "مجتمع" يستفيد من المشروع بوضوح. على سبيل المثال 

، ولكن يجب على مقدم الطلب أن يشرح كيف سيحقق مجنمع فني، قد يخدم مشروع مجتمع مهاجر أو 

 مشروع معايير المراجعة الخاصة بـ "المجتمع" الذي يحدده.ال

  :1بغض النظر عما إذا كان المشروع محصوراً في حي واحد ، يجب أن تكون جميع المشاريع عبارة عن )

( هناك تسليم 2يمكن إتمامها خالل فترة منحة السنتين ، ولن تتطلب تموياًل الحقًا الستكمال أنشطة المنح ؛ و 

" نفسها ببناء االت ، تقوم هذه "الخالصه جاهزة في نهاية فترة المنحة. في معظم الحصه خالواضح أو 

 التواصل المجتمعي ونوعية الحياة.

 هل سيتم النظر في المشاريع غير المادية لتمويل المنح؟

سننظر في المشاريع غير المادية ، مثل الخدمات البشرية ، والسالمة العامة ، والمشاريع الفنية والثقافية ، كجزء  • 

من هذه المبادرة. كما هو الحال مع المشاريع المادية ، ستحتاج مقترحات المشاريع غير المادية إلى معالجة معايير 

سيكون للمشروعات التنافسية جداول زمنية مجتمع ديترويت. مراجعة الطلب ، بما في ذلك تأثيرها في حي أو 

 منفصلة ولن تعتمد على استمرار تمويل كريسج لالستمرار في التأثير.

 متطلبات لمقترح المفھوم 

 بين رسالة مكتوبة ومقطع فيديو؟ -هل هناك طريقة مفضلة لتقديمھا 

  سهولة وفعالية في توصيل مشروعهمال. نحن نشجع مقدمي الطلبات على استخدام الطريقة األكثر. 

 ما المواصفات الفنية التي يتعين على الفيديو الوفاء بھا؟

  يتم تقييم الفيديو فقط بناء على معايير المراجعة المحددة. الفيديو هو ببساطة وسيلة لنقل فكرة المشروع

 .الخاص بك والرد على أسئلة االقتراح األربعة

 امال. نحن نشجع أشرطة الفيديو لتكون بسيطة. أشرطة الفيديو الهاتف الخليوي الجودة الفنية للفيديو ليست ع

 .هي مقبولة تماما

 الفيديو الخاص بي موجود بالفعل على يوتوب. هل يمكنني إرسال رابط يوتوب؟

من نعم فعال. قد يتم تحميل مقاطع الفيديو على اليوتوب. إذا حددت هذا الخيار ، فيمكنك إرفاق الرابط بفيديو  •

 اليوتوب في سرد التطبيق.

 ما هي الوثائق األخرى المطلوبة كجزء من اقتراح المفھوم؟

 يجب أن تتضمن جميع الرسائل إما رسالة مكتوبة أو فيديو، وكل من ما يلي: 

  رسالة مختصرة عن رواية المنظمة، موقعة من الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي، تؤكد رسميا

 .تقديم اقتراح المفهوم



 

  ميزانية تنظيمية سنوية توضح تفاصيل إيرادات المنظمة ونفقاتها للسنة المالية الحالية أو

 .األخيرة

 التطبيق الكامل

 

 إذا تمت دعوتنا الستكمال الطلب الكامل، فھل يعني ذلك أننا نضمن منحة؟

 لمنح ونحن ال نتوقع  منح انافسية للغاية. ال تتوفر أموال المنح المحدودة، ونتوقع أن تكون عملية االختيار ت

 .لجميع المنظمات المدعوة الستكمال الطلبات الكاملة

 في التطبيق الكامل؟ سوف تطرح التي ما هي األسئلة السردية

  ،سوف ندعو المتقدمين المختارين الستكمال الطلبات الكاملة بحلول منتصف / أواخر فبراير. في ذلك الوقت

للتطبيق الكامل. عادة، تطرح األسئلة السردية على المتقدمين مشاركة وسوف نشارك في األسئلة السردية 

أهداف ونطاق مشروعهم المقترح، وكيفية إبالغ المشروع بأهداف المجتمع المحلي، وكيفية إشراك المنظمة 

ألعضاء المجتمع المحلي في الماضي، ومعلومات عن قدرة المنظمة وجدولها الزمني لتنفيذ المشروع 

 .المقترح

 ا هي الوثائق التي يجب تقديمھا مع التطبيق الكامل؟م

  سيتم اإلفراج عن التفاصيل الكاملة مع متطلبات التوثيق لمقدمي الطلبات المختارين بحلول منتصف / أواخر

 :فبراير. وعادة ما تكون وثائق التطبيق الكامل أوسع نطاقا من اقتراح المفهوم. ومن أمثلة هذه الوثائق ما يلي

 لة للمشروعخطة مفص 

  المعلومات الديموغرافية والمؤهلة عن موظفي المنظمة ومجلس إدارتها، بما في ذلك قائمة

 ومؤهالت موظفي المشاريع؛

 الوثائق التي تبين مراقبة الموقع للمشاريع المادية؛ 

 قبولة مراجعة مستقلة أعدت للسنة المالية التي تم االنتهاء منها مؤخرا والتي تتبع مبادئ المحاسبة الم

 250 000عموما أو معايير التدقيق الحكومية. ويمكن للمنظمات التي لديها ميزانيات سنوية قدرها 

من نظام الضرائب الداخلية بالنسبة  990دوالر أو أقل أن تقدم استعراضا ماليا مؤهال أو نموذج 

 .للسنة المالية التي أنجزت مؤخرا بدال من مراجعة الحسابات

 طلبي مع أحد أعضاء فريق كريسج؟هل يمكنني مناقشة 

أو كريسج  MCRق يرفي فو مع عضر مباشع جتماد اعقت لباطلو امدمقب لطيد ق، لکاملة ت الباطلاحلة رفي م •

روعك. هذه اختيارية تماًما وهي ببساطة مشن عد يزلمم ابتعلن فيوظللمح لسمادرة والمباول األسئلة حاالبة طلم

فرصة لمشاركة المزيد حول عملك. إذا كنت مهتًما ، فإننا نقترح أن تقوم بجدولة اجتماعك في وقت مبكر من 

 عملية االقتراحات الكاملة.

 جائزة المنح

 

 بات اإلبالغ بعد منح المنحة؟ما هي متطل

 إلكمال مشاريعهم المقترحة بطريقة تعكس  ينحونميلتزم برنامج "ديترويت" التابع ل "كريجز" بدعم الم

 .وتقدم أولويات المجتمع. وستکون التقارير النهائية مطلوبة لجميع المنح في نهاية فترة المنحة



 

 ك وتمويل التنفيذ، سيلزم تقديم تقرير مؤقت قبل دفع بالنسبة للمشروعات التي يتم منحها للتخطيط المشتر

 .أموال التنفيذ

  نحن نفهم أن كل مشروع مختلف، وهناك العديد من المعالم المحددة التي تبين التقدم المستمر للمشروع

والنجاح. سيعمل فريق برنامج كريسج ديترويت على تخصيص أسئلة إعداد التقارير األكثر صلة 

تكون عملية إعداد التقارير مهمة فحسب، بل ستكون فرصة لمؤسستك لعرض التقدم  بمشروعك، بحيث ال

 .واالحتفال به

 كيف يتم دعم المستفيدين من المنح طوال فترة المنحة؟

 ج" بدعم المستفيدين الستكمال المشاريع المقترحة بطريقة تعكس برنامج "ديترويت" التابع ل "كريس يلتزم

( لتقديم MCR وبالتالي، نحن متحمسون للشراكة مع ميشيغان موارد المجتمع )وتقدم أولويات المجتمع. 

مع كل منحة لخلق خطط  MCRسوف تعمل  .نحوناالمدي : يباي  فرص بناء القدرات لمجموعة من كي

 .التنمية الخاصة بالمنظمة لضمان أن المنظمات مجهزة باألدوات والموارد الالزمة لتنفيذ مشاريعهم

  سوف تقود MCR التي يمكن تبادل  يد: يباي  أيضا الجهود الرامية إلى تطوير شبكة من المستفيدين كي

مجتمعاتهم. ونعتقد أن التعلم  في المعلومات والدروس والموارد، ودعم بعضها البعض لخدمة أفضل

  طلب أن يلتقي كل من الجهات المانحة معة جماعية؛ وبالتالي، فإننا سوف نوالتحسين يتطلبان مشارك

MCR ياجات التنمية المهنية والسماح ل مرة واحدة على األقل في السنة لمشاركة احت MCR  أفضل  بتقديم

 .مصممة لخدمة المنظمات الممنوحةالالخدمات 


