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   (RFA) تقاضا برای ارسال درخواستی ها
 

  RASANA)( برنامه رسانه 
 

  :خالصه. 1
 
 

  )Rasanaبرنامه رسانه (برای ) کوچک Subgrants( عوضبال های کمک شرح: 
  2019 سال سپتامبر 24: اعالن تاريخ

  )GMT + 4.5، عصر (به وقت کابل 5، ساعت 2019 سالاکتوبر 20   :ضرب االجل برای تسليم دهی درخواستی ها
 

کمک های  آورد تا درخواستی های شان برای دريافت  دعوت بعمل می )، بلخ و هراتکابل به استثنا واليات ( مقيم انترنيوز از نهاد های رسانه يی
اف بين المللی اياالت متحده امريکا  RASANAبرنامه  تحت کوچک ) Subgrants( عوضبال ط اداره انکش  ميگردد  تمويل USAID)(که توس
  می باشد.راديو  و توليد برنامه های مورد عالقه عام در تلويزيون ) Subgrants( هدف از اعطای کمک های بالعوض نمايند.  ارسال را 
  

مول  انه های داخلی بش تی بروی رس نيداری و ديداری (راديو، تلويزيون)اين درخواس انه های ش د و رس نهاد های مذکور بايد ثبت و  باز می باش
  کوچک را داشته باشند. (گرنت) ورده ساختن مکلفيت های مالی/ اداری کمک های بال عوض آراجستر بوده و توانايی بر

  
ان را  تی های ش يان را دعوت ميکند تا درخواس تاده،  rasanaproposals@internews.orgبه ايميل آدرس انترنيوز متقاض ؤول فرس مس

ل احمد احمدی گرنت انترنيوز  انکاپی نموده و در عنوان ايميل در آن را    WS.ORGFAHMADI@INTERNEفض  Small ش
Grants Fund به زبان انگليسی ارائه گردد.تمام درخواست ها بايد . را ذکر کنند  

  
يد، آنها را به آدرس  )RFA( اگر در مورد اين ته باش وال داش ل احمد احمدی  ايميل نموده و rasanaproposals@internews.orgس فض

FAHMADI@INTERNEWS.ORG   و در عنوان ايميل تان گرفتهکاپی در ايميل را Small Grants Fund  .را ذکر کنيد 
 

بعد از ظهر جهت اشتراک در جلسۀ معلوماتی به دفتر  2:00ساعت  2019سال اکتوبر  2  تاريخمند دعوت بعمل می آيد تا به ه از نهاد های عالق
به عين تاريخ و وقت نيز مقدور است. لطفاً از اشتراک تان طی ارسال  )Skype( سکايپااشتراک از طريق انترنيوز در کابل تشريف بياورند. 

در را  FAHMADI@INTERNEWS.ORGفضل احمد احمدی  اطمينان داده و ews.orghahmadi@intern ايميل به آدرس 
 اشتراک می کنيد.) Skype(سکايپ احضور فزيکی داشته باشيد ويا از طريق د در جلسه يلطفاً واضح سازيد که ميخواهايميل داشته باشيد.  کاپی

 
  ارسال کننده گان درخواستی ها. هدايات برای 2

 
وند. حجم ايميل بايد از  تاده ش تی ها بايد از طريق ايميل فرس  Response to RFA“تجاوز نکند. در عنوان ايميل بايد کلمات  2.5MBدرخواس

Small Grants Fund”  را شامل سازيد. اسناد حاوی درخواستی بايد به ايميل ضميمه شوند. در متن ايميل فهرست اسنادی را که درخواستی تان
يد، لطفاً هر ايم ته باش ال بيش از يک ايميل داش رورت به ارس تی تان ض تادن تمام اجزای درخواس کيل می دهند، ذکر کنيد. اگر برای فرس يل را تش

  )". 3از  1، شماره گذاری کنيد (مثالً "پيام فرستاده صورت جداگانه تانرا به
  

نموده ويا  )Highlight - هاياليتبرجسته (باشند در خود درخواستی بصورت واضح  که حاوی معلومات محرم را تمام بخش های درخواستی تان 
 همچو موارد را چگونه نشانی کرده ايد.دهيد که اً توضيح ) بنويسيد. در ايميل تان مشخصItalic - آنرا به خط خميده (ايتاليک

 
ند در  تی باش نادی که دريافت گرديده اند تذکر خواهند  3 طولبه تمام ايميل ها که حاوی درخواس خ اس د و در پاس خ داده خواهد ش روز کاری پاس

ی اسناد درخواستی بوده بدست نماينده گان يافت. ارسال کننده گان درخواستی ها مسؤوليت دارند تا اطمينان حاصل کنند که ايميل های شان که حاو
  انترنيوز که در فوق تذکر يافته اند، رسيده باشد. 

 
 . هدف پروژه3

 
مارۀ  Rasanaبرنامه انترنيوز در حال تطبيق  اس موافقتنامۀ همکاری تحت ش ط  AID-306-A-17-00001قرار دارد که قرارداد آن به اس توس

از سکتور  و حمايت پشتيبانی Rasana برنامهبه انترنيوز واگذار گرديد. هدف  2017امريکا در ماه مارچ  هۀ انکشاف بين المللی اياالت متحدادار
ست. و متوا معتبر رسانه ها جهت ارائۀ معلومات  سر کشور ا مذکور در نظر دارد تا هدف فوق الذکر را از چهار  برنامهزن به شهروندان در سرا

  طريق ذيل حاصل نمايد: 
 

 زن حمايت و آموزش  خبرنگاران ) 1
 ابتکار های ژورناليزم تحقيقیحمايت از  ) 2
 خبرنگاران  مصئونيت دادخواهی و آموزش برای ) 3
 ساحات محرومدر   برنامه هاکوچک جهت توليد  (Grants)کمک های بالعوض  اعطایرسانه ها از طريق  ساحه فعاليت توسعۀ  ) 4
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وراز تلويزيون ها و Rasana  برنامه وص آنهائيکه در مناطق بی ثبات فعاليت دارند، حمايت  می کندراديو های واقع در واليات کش تا  ،، بخص

مول عامه مورد عالقه برنامه های  ايل محلی می پردازند و زنان را از در مطابقت گزارش های خبری/ فيچر هايی را توليد کنند که  به ش به مس
ازند ان آگاه می س اتی که ارتباط دهنده مردم محل با فعاليت های ميتوانندبرنامه ها اين بطور مثال . حقوق ش امل گزارش عه مدنی جامنهاد های  ش

تان های رزنان محل احبه ها و داس مذهبی ميانه رو روی اهميت حقوق زنان و معلومات درباره  محلی و هبران محلی زن، مباحث با رهبران، مص
  .دولت باشندبرنامه های 

  
ۀ رقابت آزاد   کمک های بالعوض برنامه ت کننده گان   Rasanaهبرنام تحتکه از طريق اين پروس  مورداعطا می گردند، آنعده از درخواس

چگونه مخاطبين و همچنان اينکه ؛ خاص برخوردار باشد اهميتاز بوده و به محل ربوط مهای پيشنهادی شان برنامه  قرار خواهند گرفت کهحمايت 
شده جذب و  محلی را  ساخته در برنامه ها ذکر  سازند؛ و دخيل  سبب به خطر انداختن چگونه از  اينکه و آنها را آگاه می  برنامه ها و محتويات که 

  کارمندان شان می شود جلوگيری می نمايند.
  
 حيطه کاری . 4

 
انه های انترنيوز از  ان برای دريافت  داخلیرس تی های ش در  کوچک (Subgrants) کمک های بالعوضدعوت بعمل می آورد تا درخواس

ال نمايند.  RASANA برنامه چوکات  تی   )Subgrants( هدف از کمک های بالعوضرا ارس انه ها برای توليدتحت اين درخواس  تمويل رس
که به مسايل از زاويۀ ديد محلی می پردازند و زنان را از حقوق شان آگاه گزارشات خبری و فيچر ها  به شمول تعامه اس عالقهبرنامه های مورد 

 می سازند
 

   صورت نمی گيرد. دبه طرح های ساختمانی قراردا
 

 . مبلغ قابل اعطا5
 

  ماه اعطا نمايد.  3الی  2را برای مدت زمان  دالر امريکايی 8000 گرنت هر يک به ارزش 10هذا انترنيوز در نظر دارد تا به تعداد  RFAتحت 
  

  دالر امريکايی 80,000مجموع مبلغ دست داشته: 
  

  دالر امريکايی 8000حد اکثر مبلغ قابل تاديه تحت يک قرارداد واحد : 
  

  هر اداره بايد صرف يک درخواستی ارائه نمايد. 
 

 . ميعاد زمانی6
 

وند  کوچک  )Subgrants( کمک های بالعوض اانترنيوز در نظر دارد ت ت دهنده گانی که انتخاب می ش  2019 در ماه نوامبررا به درخواس
 ختم می گردد، اعطا نمايد.  2020ماه جنوری / فبروری سال که در  ماه دو الی سه برای دورۀ زمانی

 
 . شرايط7

 
 درخواست کننده گان برای اينکه قرارداد را حاصل کرده بتوانند بايد معيار های ذيل را برآورده سازند: 

  دنباشنهاد های ذيل  يکی يا چند دريک نهاد محلی، مستقل و راجستر شدۀ رسانه يی: 
 وزارت اطالعات و فرهنگ 
 اداره  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی)ATRA( 
  وزارت تجارتاداره آيسا يا 
  .در صورت که رسانه غير انتفاعی باشد، جواز ثبت از وزارت اقتصاد يا وزارت عدليه را داشته باشد 
  تمام درخواست دهنده گان، در صورت داشتن سابقۀ کار با انترنيوز يا ساير نهاد ها، بايد سابقۀ درخشان تطبيق و گزارشدهی از قرارداد

 های قبلی را داشته باشند
 رخواست کننده گان بايد متعهد به براورده ساختن تمام شرايط و ضرب االجل ها باشند. تمام د 

 
 ارائۀ درخواست:  ضروريات .8

 
 : نمايند:  برآوردهضروريات ذيل را  درخواستی (ها) بايد 

 
  حاوی امضا، وظيفه و معلومات کامل تماس نمايندۀ ذيصالح مرجع درخواست دهنده، به شمول آدرس ايميل و شمارۀ تيليفون،  اول بايد  صفحۀ

 ). رجوع شود.  دوم شماره ضميمۀ به  باشد ( 
  (به ضميمه شماره دوم رجوع شود) درخواستی فورم ، با استفاده از کمک های بال عوض داشتن يک درخواستی تکميل شده برای 
  رجوع شود ضميمۀ اول (به تفصيلی بودجۀ فورم داشتن شرح مفصل بودجه (حاوی تشريحات راجع به تمام مصارف ارائه شده)، با استفاده از

 ( 
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  جواز کاری ثبت و راجستر شده دولت جمهوری اسالمی افغانستان.  ارائه . 
 

درخواست های با اينحال، يادداشت های توضيحی اضافی، با ذکر ارتباط با بخش مربوطۀ . ارائه گردند.تمام درخواستی ها بايد به زبان انگليسی 
 ، ميتوانند به زبان های دری يا پشتو ارائه گردند. )پروپوزلشان (

 
 . معيار های ارزيابی9

 
اس معيار های ذيل تی ها به اس مارۀ ا مرور و درخواس د، طوريکه اهميت مورد اولی (ش ماره های 1رزيابی خواهند ش تر بوده و با رفتن به ش ) بيش

 ) به تدريج کمتر شده می رود: 3بعدی (به طرف شمارۀ 
 

 پروژه، ارائۀ واضح فعاليت های پيشنهادی و نتايج آنها؛  طرح  کيفيت  ) 1
 ؛ باشند در رسانه ها باالی مسايل مربوط به زنان دارای تجربه کاری ی کههاي و ظرفيت نهاد به حيث رسانه يا نهاد کاری سابقه ) 2
 .و / يا ناامن فعاليت می کند محرومرسانه ای که در مناطق  ) 3
 . باشد توضيحات واضح راجع به تمام هزينه ها مطرح شده بوده و  صرفه جويانهبودجه پيشنهادی  ) 4

 
ت کننده گانیقرارداد  رايط اعطا می گردند که  ها به درخواس خگوی ش ان پاس تی های ش ت تمام فکتور ها  )RFA(درخواس بوده و با در نظرداش

  پروژه داشته باشد.  رای بيشترين مفاد را ب
 

 قرارداد و پاسخ ها. اطالع دهی پيرامون اعطای 10
 . ، درخواست  دهنده گانی که انتخاب می شوند مطلع ميگردند.روز کاری پس از سپری شدن ضرب االجل ارسال درخواست ها 30در مدت  

 
ت کننده گان برنده بايد در ظرف دو ( ان  از قبول کردن قرارداد اطمينان بدهند، در غير آن2درخواس ان انت ،) روز کاری پس از انتخاب ش خاب ش

 واجد شرايط بعدی اعطا می گردد.   درخواست کننده فسخ شده و قرارداد شان به سبب عدم پاسخدهی به
 

 می شوند. \برايشان داده زمانيکه برنده گان مشخص گرديدند، درخواست کننده گانی که مؤفق نبوده اند از عدم اعطای قرارداد
 

کمک تلقی گردد. زمانيکه انتخاب تائيد شد، موافقتنامۀ نهايی کمک بالعوض بۀ قرارداد ويا اعطای اطالعيۀ انتخاب شدن يک درخواستی نبايد به مثا
 برنده به امضا می رسد.  کننده  طی مذاکره با درخواست بال عوض 

 
 ضمايم:
 (ضميمۀ اول)کوچک  ) Subgrants( کمک های بالعوضبودجۀ تفصيلی فورم   .1
 (ضميمۀ دوم)کوچک ) Subgrants( عوضکمک های بال درخواستفورم   .2

  
ت تی : ياداش ی اين درخواس ورت تفاوت بين متن دری و انگليس ت. لطفاً به متن  ،(RFA)در ص ده اس ی داده ش اوليت به متن انگليس

  انگليسی مراجعه نمايد. 
 

 
[RFA پايان] 


