إجعلها تنمو!

برنامج ِم َنح كتلة املحاصيل املتخصصة يف والية ميشيغان

هل لديك فكرة عظيمة؟

ميكننا مساعدتك عىل اكتساب الخربة يف ذلك!

كيف ميكنني التقدم بطلب؟

هل تحتاج مؤسستك إىل دفعة للمساعدة يف حل مشكلة ما عىل

كل عام تبدأ العملية يف كانون الثاين/يناير .تتكون عملية التقديم من

املتخصص عىل املستوى الوطني أو الدويل؟ ميكنك التقدم بطلب

املتقدمني عىل التقدم والبدء يف كتابة املقرتحات يف أقرب وقت ممكن

مستوى الصناعة؟ رمبا ترغب يف تحسني الرتويج ملحصولك
للحصول عىل متويل للمساعدة يف تحقيق أهدافك!

يقوم برنامج منح كتلة املحاصيل املتخصصة التابع إلدارة الزراعة

والتنمية الريفية يف ميشيغان ( )MDARDبدعم املشاريع التي تعزز

القدرة التنافسية للمحاصيل املتخصصة يف ميشيغان .تُ نح املنح

للمنظامت التي ت ُظهر التأثري املحتمل والنتائج القابلة للقياس لصناعة
املحاصيل املتخصصة و/أو العامة .املستلمون لل ِم َنح لديهم إىل حد
عامني إلستخدام األموال.

من هو مؤهل؟
• املنظامت غري الربحية

عدة خطوات وهي حساسة بالنسبة ملسألة الوقت ،لذلك يتم تشجيع

ميكن تنزيل التطبيق عىل املوقع .michigan.gov/mdardgrants

* يرجى قراءة عملية التقديم بعناية ملعرفة معايري محددة وتوضيحات
ومراجعات وقواعد اإلمتثال واملرصوفات التي ال يسمح بتضمينها يف
املنحة.

كم تستغرق العملية من الوقت ؟
ميكن أن يستغرق األمر ما يصل إىل عام واحد من وقت تقديم اإلقرتاح

الكامل واملؤهل إىل وقت تحديد التمويل .قم بالتحقق عرب اإلنرتنت أو

الربيد اإللكرتوين  mda-grants@michigan.govللتواريخ الدقيقة.

• املنظامت الربحية
• الكيانات الحكومية املحلية والتابعة للوالية والفيدرالية،

مبا يف ذلك الحكومات القبلية

* إذا كنت تتقدم بطلب للحصول عىل متويل نيابة عن جامعة ،فيجب
تقديم اإلقرتاح من قبل مجموعة السلع أو منظمة مؤهلة أخرى يتم
تنفيذ العمل من أجلها .يجب أن تعكس امليزانية أن العمل الذي تقوم
به الجامعة هو تعاقدي مع مجموعة السلع.

كانون الثاين/يناير
شباط/فرباير
نيسان/أبريل
آيار/مايو-
متوز/يوليو
أيلول/سبتمرب

تفتح عملية التقديم.
التقدميات مستحقة بحلول نهاية الشهر.
تبدأ إدارة الزراعة والتنمية الريفية يف ميشيغان
( )MDARDمراجعة التقديم للجنة منح كتلة
املحاصيل املتخصصة.
تقوم وزارة الزراعة األمريكية مبراجعة الطلبات
النهائية.
تقوم وزارة الزراعة األمريكية بإختيار املقرتحات
املعتمدة وتبدأ بعملية املوافقة.

ترشين األول/أوكتوبر املنح تقدَم للمستلمني ،ميكن بدأ العمل
ترشين الثاين/نوفمرب بعدها.
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من املستلمني
استخدموا املنح

للرتقية أو التعليم أو

اإلبتكار

كيف يبدو املرشوع؟

معايري النجاح

يجب أن ت ُظهر مقرتحات متويل املنح كيف يهدف املرشوع إىل

اإلستفادة وتحقيق نتائج قابلة للقياس لصناعة املحاصيل املتخصصة
ٍ
شخص واحد .لن يتم منح
و/أو العامة بدالً من منظمة أو مؤسسة أو
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أموال املنح للمشاريع التي تقدم رب ًحا فقط ملنظمة أو مؤسسة أو
ٍ
شخص واحد.

من مستلمي
املنح املستخدمة
لغرض مكافحة اآلفات

*املنظامت واملؤسسات الفردية واألشخاص هم يتم تشجيعهم عىل
املشاركة كرشكاء يف املرشوع.

يف أبحاث

أمثلة عىل املشاريع املقبولة

تتعلق بصحة املحاصيل

متويل للتعاقد مع جامعة إلجراء
ً
•إن أي منظمة صناعية عادة ما تطلب
بحث حول جدوى زراعة محصول متخصص وتنميت ُه يف منطقة

معينة ،وسيتم مشاركة نتائجها مع العديد من املزارعني يف جميع
أنحاء الوالية.

أموال إلثبات جدوى إنتاج الفاكهة الصغرية العضوية
ً
• يطلب املزارع
والرشكاء مع اإلرشاد التعاوين لنرش منوذج عمل التنويع للمزارعني
اإلقليميني اآلخرين.

•تستلزم هذه املنظمة غري الربحية أموالً إلجراء حملة إعالنية ستفيد
األعضاء الذين يزرعون املحاصيل املتخصصة.

أمثلة عىل املشاريع غري املقبولة
•تطلب الرشكة منح أموال لرشاء مصانع أو معدات أولية تستخدم

لزراعة محصول متخصص وزراعته وتنميته لتحقيق ربح معني ،أو
لتوسيع إنتاج رشكة أو مؤسسة معينة.

•يطلب املالك الفردي الحصول عىل ِمنح أموال إلعادة تصميم شعار ُه
لجعل منتجه/محصوله ذو القيمة املضافة املتخصصة بارزًا يف
سوق املزارعني املحليني.

•تتطلب منظمة املحاصيل املتخصصة الواحدة الحصول عىل منح

أموال للتسويق ملنتجات منظمتها حتى تتمكن من زيادة العضوية

يف هذه املنظمة

أولويات التمويل
للمساعدة يف تحديد ما إذا كانت فكرتك تتناسب مع مجال أولوية

التمويل ،يرجى اإلتصال مبدير برنامج املنح والسلع للحصول عىل

تفاصيل حول مرشوعك.

تعزيز السوق والرتويج للمنتجات
•توسيع السوق ،توافره ،والحصول عىل املحاصيل املتخصصة
• من مزرعة اىل مؤسسة

البحث والتطوير
• صحة النبات وإدارة مكافحة اآلفاتt
• إستدامة املزرعة
• البحث ،اإلبتكار وتطوير املنتجات

التدريب والتعلُّم
• تعزيز سالمة األغذية
• اإلستدامة البيئية
• القوى العاملة /اليد العاملة

قصص نجاح منح الكتلة

لجنة التفاح يف ميشيغان

“متنح منحة كتلة املحاصيل املتخصصة للجنة التفاح يف ميشيغان املوارد التي يحتاجون
إليها ملساعدة املزارعني مثلنا .من خالل وسائل التواصل اإلجتامعي وجهود العالقات
العامة ،فإن املستهلكني يف ميشيغان تعلموا املزيد عن تفاح ميشيغان ،مام يساعدنا
عىل التنافس مع منتجي التفاح من خارج الوالية والتفاح املستورد كذلك”.

—إليزابيث ويتنباخ ،من مزارعي التفاح من الجيل الخامس

لجنة الفاصوليا

“عىل مدار املوسمني املاضيني للحقول الزراعية واللذين كنت أعمل فيهام يف أبحاث
محاصيل الفاصوليا الجافة ،رأينا نتائج إيجابية من العمل الذي متكنا من إجرائه بدعم من
منحة كتلة املحاصيل املتخصصة ( .)Specialty Crop Block Grantمن خالل بحثنا،
متكنا من إجراء تعديالت عىل األسمدة واملغذيات ملحصول الفاصوليا الجافة ،مام سمح
للمزارعني بتعديل إجرائآتهم ،مام أدى إىل الحصول عىل نتائج أفضل لهم ،سواء من الناحية
اإلقتصادية أو البيئية”.

— سكوت بايلز ،أخصايئ متديد نبات الفاصوليا الجافة ،جامعة والية ميشيغان ،ومدير
األبحاث بالنيابة يف لجنة الفاصوليا يف ميشيغان

لجنة الكرز يف ميشيغان

“يركز بحثنا عىل ذبابة الفاكهة املرقطة الجناح (دروسوفيال) ،وهي ذبابة الفاكهة التي تدمر
صناعة الكرز ،وخاصة الكرز الذي يحرض من ُه فطرية الكرز والتي تعترب والية ميشيغان املنتج
األول له يف البالد .لقد سمحت لنا ِم َنح كتلة املحاصيل املتخصصة بتعزيز أبحاثنا يف هذا
املجال ،وإيجاد إسرتاتيجيات بديلة ملكافحة هذه اآلفة”.
—جوليانا ويلسون ،إختصاصية تكامل أشجار الفاكهة ،جامعة والية ميشيغان ()MSU

حان الوقت للنمو!
ملزيد من املعلومات حول برنامج منح املحاصيل
املتخصصة التابعإلدارة الزراعة والتنمية الريفية يف
ميشيغان ( ،)MDARDاتصل بـ:
هيذر ثورن
مديرة برنامج املنح والبضائع،
قسم التنمية الزراعية
اميي بريز
محللة إدارية،
قسم التنمية الزراعية
شريي جودرو
فنية إدارية ،قسم التنمية الزراعية
(517) 712-0841
michigan.gov/mdardgrants

Michigan.gov/mdard
(800) 292-3939

مدفوعة من قبل برنامج منحة بلوك للمحاصيل املتخصصة التابع لوزارة الزراعة األمريكية ()USDA
متت طباعة 01/21

هذه القامئة سارية املفعول إعتبا ًرا من
كانون الثاين/يناير .2021
تحقق عرب اإلنرتنت عل املوقع اإللكرتوين
michigan. gov/mdardgrants
للحصول عىل أحدث قامئة بالبضائع
املؤهلة.

إجعلها تنمو!

كتلة املحاصيل املتخصصة يف ميشيغان برنامج املنح

البضائع املؤهلة
الفواكه واملكرسات

	•باشون فروت

	•ادامامي (نوع من الفول)

	•اللوز

	•الخوخ

	•الباذنجان

	•التفاح

	•الكمرثى

	•هندباء أنديفية

	•املشمش

	•جوز البقان

	•الثوم

	•توت أرونيا

	•الربسيمون

	•الفجل الحار

	•األفوكادو

	•األناناس

	•الكرنب السلقي

	•املوز

	•الفستق

	•الكراث

	•التوت الربي األسود

	•األجاص (يشمل كذلك
الربقوق)

	•العدس

	•التوت الربي األزرق
	•بريدفروت
	•الكاكاو
	•الكازو
	•الحمضيات
	•الشريميويا
	•الكرز

	•الرمان
	•السفرجل
	•توت العليق
	•الفراولة
	•كرز السورينام
	•الجوز

	•الكستناء (للمكرسات)

الخرضاوات

	•جوز الهند

	•الخرشوف

	•القهوة

	•الهليون

	•التوت الربي

	•الفاصوليا ،املقطوفة
أو الخرضاء؛ ليام؛ الجافة،
الصالح لألكل

	•الزبيب
	•التمر
	•فيجوا
	•التني
	•فيلربت (بندق)
	•عنب (غوسبريي)
	•العنب (يشمل كذلك
الزبيب)
	•الجوافة
	•الكيوي
	•ليتيش (مثرة صينية)
	•املكادمييا
	•املانغو
	•النكتارين
	•الزيتون
	•البابايا

	•بنجر
	•الربوكيل (يشمل كذلك
الربوكيل راب)
	•براعم الكرنب (كرنب
بروكسل)
	•امللفوف (يشمل كذلك
امللفوف الصيني)
	•الجرز
	•القرنبيط

	•الخس
	•البطيخ (بجميع أنواعه)
	•الفطر (املزروع)
	•الخردل وغريها من الخرض
	•البامية
	•البازالء ،املزوعة يف
الحديقة ،اإلنجليزية أو
بشكل قرون صالحة
لألكل؛ الجافة والصالحة
لألكل
	•البصل
	•الصبار (أبونتيا)
	•البقدونس
	•الجزر األبيض
	•الفلفل
	•البطاطا
	•اليقطني -القرع العسيل
	•الفجل (بجميع أنواعه)
	•الروبارب
	•روتاباجا (اللفت األصفر)
	•سالسيفي
	•السبانخ

	•السيلريياك

	•السكواش  -القرع
(الصيفي والشتوي)

	•الحمص

	•الذرة الحلوة

	•الثوم املعمر

	•البطاطا الحلوة

	•كوالرد (يشمل كذلك
اللفت)

	•السلق السويرسي

	•الكرفس

	•الخيار

	•القلقاس

	•الطامطم (يشمل ذلك
التوماتيلو او الطامطم
الخرضاء)
	•اللفت
	•البطيخ األحمر
أعشاب وتوابل الطبخ
	•اجوين (بذور الكاروم)
	•الفلفل األفرنجي
	•أنجليكا

	•الكزبرة

	•املرميية (جميع األنواع)

	•الرشاد

	•صعرت (جميع األنواع)

	•الكمون

	•الطرخون

	•الكاري

	•الزعرت

	•الشبت

	•الكركم

	•الشمرة

	•الفانيال

	• ِ
الحلْ َبة

	•زترين (الجامبو،
املزروع)

	•اليانسون

	•بذور ِ
الحلْبَة

	•األرطامسيا -الشيح
(جميع األنواع)

	•جاالنجال

	•أناتو

	•الحلتيت
	•الريحان (جميع األنواع)
	•ورق الغار
	•بالدروراك
	•الكزبرة البوليفية
	•بوريج (لسان الثور)
	•آذريون
	•البابونج
	•كاندل نات
	•ال ِك َب

	•الكراوية
	•حب الهال (الهيل)
	•الكاسيا
	•النعناع الربي
	•شريفيل
	•الهندباء الربية
	•سيسييل
	•الكزبرة
	•قرفة
	•قصعني حقيل
	•القرنفل
	•السنفيتون
	•السذاب

	•ال ُح ِّميض الفرنيس

	•الزنجبيل
	•الجنجل
	•هورهاوند
	•الزوفا
	•الخزامي-الفندر
	•بلسم الليمون
	•زعرت برائحة الليمون.
	•الكاشم

	•وسايب
	•رشاد املاء
األعشاب الطبية
	•الشيح
	•أروم
	•اسرتاغالوس
	•بولدو
	•كانانجا
	•السنفيتون
	•الزهرة الصنوبرية
(كونيفلور)
	• ِ
الحلْبَة

	•األقحوان

	•قرشة جوزة الطيب

	•قفاز الثعلب
(فوكسلوف)

	•محلب

	•جنكو بيلوبا

	•ماالباثروم

	•الجينسنغ

	•مردقوش

	•السذاب الربي

	•النعناع (جميع األنواع)

	•غولدنسال

	•جوزة الطيب

	•جبسيورت

	•الزعرت الربي (أوريجانو)

	•هورهاوند

	•جذر السوسن

	•ذنب الخيل

	•فلفل أحمر(البابريكا)

	•الخزامي-الفندر

	•البقدونس

	•عرق السوس

	•الفلفل

	•الخطمي (املارشميلو)

	•الجرجري

	•عشبة آذان الدب (مولني)

	•إكليل الجبل (الروزمارمي)

	•زهرة اآلالم

	•السذاب

	•الباتشويل

	•الزعفران

	•بينريويال

	•بوكويد

• اآلذريون

• هوستا

• رسخس ليذرليف

• كريب مريتل

• شجر الحور

	•نبتة سانت جون

• زهرة بنفسج الثالوث

• لبالب

• بيتوسبوروم

• شجرة القرانيا

• الصمغ الحلو

• سينا

• البتونيا

• سكلكاب

• نبتة أنف العجل

• أعشاب
الزينة

نباتات أوراق الشجر

• الكرز املزهر

• شجر الجميز

• الكمرثى املزهرة

• سونشوس

• الخرضوات املزروعة

الصنوبريات

• حميض

النباتات املزهرة شتل

• ستيفيا

• البنفسج اإلفريقي

• الفاوانيا

• شجرة الويتشهازل

أزهار القطف

• بيتوين الخشب

• بصيالت األزهار

• قرنفل

• األفسنتني

• هورتنسيا

• األقحوان

• اليارو

• الزنبق

• دلفينيوم

• يربا بوينا

• زهرة األوركيد

• زالديولوس

البستنة

• البوينسيتيا

• ايريس

• الورد

• الزنبق

• الجنجل
• رشاب القيقب
• العشب
• أوراق الشاي
نباتات الفراش السنوية
• بيجونيا
• كوليوس

• أستيلبي
• كولومبني
• كوروبسيس
• زنبق النهار
• دلفينيوم
• ديانثوس

• زهرة األضاليا

• حديقة
األقحوان

• بلسم

• هيوتشريا

• الجريانيوم

• ديفنباخيا

• القويضة (سالفيا)

• فلوريست
األقحوان

• العسل

• الصبار

• رودبيكيا

• حشيشة الدود

النباتات املعمرة
العشبية

• بروميلياد

• الفلوكس

• أزاليا

• أورتيكا

• أنثوريوم

• دراسينا

• فينكا

• اللبخ

• سپاثفيليوم
أشجار عيد امليالد
• بلسم التنوب
• شجرة التنوب األزرق
• دوغالس فري
• فريزر فري

• توليب

• شجرة عيد امليالد
الحية

الخضار املقطوفة
املزروعة

• شجرة الشوح الطويل

• نبات الهليون

• الصنبور االسكتلندي

• الهليون
الرسخيس

• الصنوبر االبيض
األشجار املزهرة
متساقطة األوراق

• اليوكالبتوس
• هويل

• ريدباد
سپاثفيليوم
إيفريغرين

• فيلوديندرون

• نبتة أنف العجل

• شجرة املغنولية

• الختشار

• النخيل

• الورد

• الزعرور الربى

• سريفيسبريي

• اللبالب

• زهرة األوركيد

• الربقوق املزهر

• كرابابل

• أزاليا
• خشب البقس
• كوتونيسرت
• نبات املرجان
• هويل
• برييس
• الريددندرين
• الويربنوم
أشجار الظل املتساقطة
األوراق
• شجر الدردار

• أربورفيتاي
• شاميسيباريس
• نبات التنوب
• الشوكران (نبات سام)
• شجر العرعر
• الصنوبر
• شجرة التنوب
• الطقسوس (يو)
الشجريات النفضية
• الربباريس
• بويبليبيا
• الكركديه
• هورتنسيا
• الورد
• سبرييا
• الويربنوم
• شجرية الوجيلة

• الدردار
• شجرة جراد العسل
• الزيزفون
• القيقب
• البلوط

البضائع غري املؤهلة
• الربسيم

• القطن

• بذور الكتان

• زيت الفول السوداين

• نبات القرطم

• قصب السكر

• إمييلوميز

• زيت بذرة القطن

• ذرة فلينت

• الفول السوداين

• زيت نبات القرطم

• زيت عباد الشمس

• الشعري (يشمل كذلك
الشعري املخمر)

• منتجات األلبان

• زهرة الذرة

• قرنة الذرة

• ذرة دنت

• القش

• زهرة الربيع

• املحار (البحري أو الذي
يعيش يف املياه العذبة)

• التبغ

• البيض

• خيوط القنب

• الكينوا

• الذرة الحقلية

• منتجات الرثوة الحيوانية

• أعشاب املرعى

• األسامك (البحرية أو
التي تعيش يف املياه
العذبة)

• الدخن

• زيت بذور اللفت

• زيت بذور الخردل

• األرز

• الشوفان

• حبوب الجاودار

• الحنطة السوداء
• كاميلينا
• زهرة الكانوال
• زيت الكانوال
• زهرة الربسيم

• الكتان

مدفوعة من قبل برنامج منحة بلوك
للمحاصيل املتخصصة التابع لوزارة الزراعة
األمريكية ()USDA

هيذر ثرون
مدير برنامج املنح والبضائع  ،قسم التنمية الزراعية
(517) 712-0841

• الرسغوم
• زيت الصويا
• فول الصويا
• الذرة املخططة
• بنجر السكر

• التوفو
• الرتيتيكال
• الذرة الشمعية
• القمح
• ذرة البيضاء
• األرز الربي

برنامج ِم َنح كتلة املحاصيل املتخصصة
michigan.gov/mdardgrants

