خبر صحفي

إطﻼق مشروع ! STAND Up
فرص جديدة للمؤسسات المبتكرة صديقة البيئة في منطقة البحر اﻷبيض
المتوسط
تونس 4 ،أغسطس  .2020يسر المركز الفنى للنسيج أن يعلن عن مشاركته في مشروع
! STAND Upالجديد الممول من اﻻتحاد اﻷوروبي  -العمل النسيجي المستدام للتواصل وتطوير
مشاريع اﻷعمال اﻻقتصادية الدائرية في منطقة البحر اﻷبيض المتوسط.
مشروع !  STAND Upباختصار
 STAND Up ! هو مشروع جديد ممول من اﻻتحاد اﻷوروبي في إطار برنامج التعاون
عبر الحدود في منطقة البحر اﻷبيض المتوسط ويركز على دعم رواد اﻷعمال
والشركات المبتكرة في قطاع النسيج والمﻼبس.
 سيوفر المشروع مجموعة واسعة من الحلول واﻷدوات المبتكرة  -مثل الدورات
التدريبية ،والخبرة الفنية والتصميم ،والدعم المالي ،وفرص السوق ،وحلول نقل
التكنولوجيا  -بهدف تحفيز إنشاء المشاريع ونموها وتوفير فرص العمل في المنطقة ،مع
الحد من البصمة البيئية للقطاع.
 دول البحر اﻷبيض المتوسط المعنية :مصر ،إيطاليا ،لبنان ،إسبانيا ،تونس.
مؤخرا بشكل مباشر في
 ستشارك حوالي  200شركة ناشئة والشركات التي تم تأسيسها
ً
اﻷنشطة وستستفيد من دعم هذا المشروع .سيتم ضمان تكافؤ الفرص للنساء ورواد
اﻷعمال الشباب ) 35-25سنة(.

 بدأت أنشطة المشروع في  28و  29يوليو  2020في اجتماع انطﻼق الشركاء الذي عقد
عبر اﻹنترنت بسبب التطورات في جائحةCovid-19
إطار العمل
على مدى العقود الثﻼثة الماضية ،ظهرت العديد من دول البحر اﻷبيض المتوسط كمنتجين
ومصدرين للمنسوجات والمﻼبس .في الوقت الحاضر ،تربط دورة حياة المﻼبس ارتبا ً
طا وثيقًا
بين مناطق حوض البحر اﻷبيض المتوسط ،حيث يتم إنتاج المنسوجات وتصنيع المﻼبس
واستهﻼكها ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها.
أصبحت صناعة المﻼبس استراتيجية لعملية التنمية اﻻقتصادية في المنطقة ولكن أثيرت
مخاوف خطيرة من حيث اﻵثار الجانبية اﻻجتماعية والبيئية .إنها واحدة من أكبر الملوثين في
العالم .النظام الحالي يخلق المزيد من انبعاثات غازات الدفيئة من الرحﻼت الدولية والشحن
البحري مجتمعة .من المحتم أن تزداد المشكلة سو ًءا :فقد تضاعف إنتاج المﻼبس العالمي في
الخمسة عشر عا ًما الماضية ،ووفقًا للتوقعات الحالية ،سيزيد بنسبة  ٪63أخرى بحلول عام
.2030
على الرغم من اﻷولوية المعطاة لﻼستهﻼك واﻹنتاج المستدامين ) (SCPفي أجندة سياسة البحر
اﻷبيض المتوسط  ،ﻻ تزال التحديات السوقية واﻻجتماعية المختلفة تعوق التحول نحو أنماط
سوق أكثر استدامة وفتح الفرص اﻻقتصادية على طول سلسلة القيمة محليًا ووطنيًا.
في ضوء هذه التحديات والفرص المتاحة لﻼنتقال إلى عروض اﻻستهﻼك واﻹنتاج المستدامين،
تم أؤسس عمل النسيج المستدام للتواصل وتنمية مشاريع اﻷعمال اﻻقتصادية الدائرية في البحر
اﻷبيض المتوسط)!.(STAND Up
وفقًا لشركاء المشروع ،يكمن الحل في ريادة اﻷعمال المبتكرة  ،والشركات الناشئة
مؤخرا والتي لها دور محوري في انتقال القطاع إلى اﻻستهﻼك
والمؤسسات التي تم تأسيسها
ً
واﻹنتاج المستدامين والنموذج الدائري المسؤول بيئيًا واجتماعيًا.

الحدث
من أجل دعم رواد اﻷعمال والمشاريع المبتكرة في مصر وإيطاليا ولبنان وإسبانيا وتونس
سيقوم المشروع بـ:
تقديم برنامج تدريب ودعم فني وتصميم بيئي لتمكين المشاريع من التطور والنمو.تقديم الدعم المالي للمشروعات عبر سلسلة من مخططات القسائم المبتكرة.تجميع وتحفيز السوق للمنتجات والخدمات البيئية المبتكرة عبر منصة ابتكار مفتوحة.نقل التكنولوجيا المساعدة إلى حلول العمل عبر السوق.دعم حماية حقوق الملكية الفكرية من خﻼل إنشاء مجتمع افتراضي. تغيير سياسة الزناد.إطﻼق حملة توعية بأهمية اﻻستهﻼك واﻹنتاج المستدام وجائزة اﻻبتكار البيئي.نتائج متوقعة
سيحفز المشروع إنشاء ونمو مؤسسات قطاع النسيج والمﻼبس ،وتوفير فرص عمل عادلة
وتقليل البصمة البيئية في منطقة البحر اﻷبيض المتوسط.
من حيث الوظائف الخضراء التي سيتم إنشاؤها ،سيتم دعم  200مشروع في مرحلة التفكير
عا في مرحلة مبكرة ومرحلة نمو للحفاظ على
لتنمية أفكارهم التجارية وسيتم دعم  20مشرو ً
عمل مستقر وخلق وظائف مباشرة جديدة.
سيتم إيﻼء اهتمام خاص ﻹدماج رواد اﻷعمال الشباب ) 35-25سنة( والنساء.
سيساعد إنشاء مشاريع جديدة ونمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على تسهيل
انتقال المنطقة إلى اﻻستهﻼك واﻹنتاج المستدامين في صناعة النسيج والمﻼبس.
إن دعم نماذج اﻷعمال الجديدة وريادة اﻷعمال البيئية سيعزز المجتمع اﻹقليمي لصانعي التغيير
والمبتكرين الذين يساهمون في تعزيز التكامل عبر الحدود ،ويجمعون سلسلة قيمة المنسوجات
والمﻼبس في المنطقة.
اﻷرقام
شهرا(
فترة النشاط30) 2022/12/31 - 2020/07/01 :
ً
الميزانية اﻹجمالية 3.693.986.68 :يورو
مساهمة اﻻتحاد اﻷوروبي 3.324.588.68 :يورو ) ٪90من إجمالي الميزانية(
المصدر الرئيسي للتمويل :اﻻتحاد اﻷوروبي )برنامج التعاون عبر الحدود في البحر اﻷبيض
المتوسط(

شركاء
مقدم الطلب الرئيسي  ،إسبانيا :مركز النشاط اﻹقليمي  ARC-SCP / RACلﻼستهﻼك واﻹنتاج
المستدامين
الشريك اﻷول  ،إسبانيا :اتحاد صناعة المنسوجاتTEXFOR
شريك  ، 2لبنان :مؤسسة بيريتيك
شريك  ، 3مصر :مؤسسة سيكم للتنمية
الشريك الرابع  ،تونس: CETTEX - Centre Technique du Textile :
الشريك  ، 5إيطاليا : Fondazione MUSEO DEL TESSUTO di Prato :
الشريك السادس  ،تونس - CITET :المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة
للمزيد من المعلومات حول برنامج تمويل اﻻتحاد اﻷوروبي
برنامج التعاون عبر الحدود في البحر اﻷبيض المتوسط
المعلومات وجهات اﻻتصال الرجاء التواصل:
 جورجيو موسانجيني  ،رائد اﻷعمال الخضراء وقائد فريق المجتمع المدني فيARC-
SCP / RAC: gmosangini@scprac.org
 ،Alessandro Miraglia مدير المشروع في ARC-SCP / RAC:
amiraglia@scprac.org
 منال بن سعيدة ،مديرة المشروع في المركز الفنى للنسيج :
Manel.BENSAIDA@cettex.com.tn
تنصل
تم إعداد هذه الوثيقة بمساعدة مالية من اﻻتحاد اﻷوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود
في البحر اﻷبيض المتوسط .تقع مسؤولية هذه الوثيقة على عاتق بيريتك وحدها وﻻ يمكن بأي
سا لموقف اﻻتحاد اﻷوروبي أو هيكل إدارة البرنامج.
حال من اﻷحوال اعتبارها انعكا ً

