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قوانين   مع  يتطابق  بما  المشروع  هذا  من  المولة  النشاطات  وتنفيذ  االختيار  التقديم،  والية  قوانين  توضح  اإلرشادية  القواعد  هذه 
هذا    ENI CBC MED programوارشادات   مع  يتالئم  ما  لاوحسب  اللطلب.  من  يمكنكمزيد  الى  ممعلومات  الموقع    الرجوع 

 http://www.enicbcmed.eu/homeااللكتروني التالي: 

http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev
http://www.enicbcmed.eu/home
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   المشروع  عن   مقدمة 1.1

CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - www.cisp-ngo.org –    غير حكومية    مؤسسةهي
 . 1997دولية مقرها في إيطاليا )روما( تقوم بتنفيذ المشاريع اإلنسانية والتنموية في فلسطين منذ عام 

  المسارات الثقافية للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في البحر األبيض المتوسط مشروع  بتنفيذ    CISPمؤسسة    وتقوم حاليا 
. يهدف المشروع إلى المساهمة في  ENI CBC MEDمن االتحاد االوروبي من خالل برنامج    ممول  سنوات  3هو مشروع مدته  

التنمية االقتصادية واالجتماعية في منطقة البحر األبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة مع التركيز على اإلرث  
األقل  )من المتوقع زيادة التنافسية السياحية وجاذبية الوجهات األقل شهرة، والمناطق الريفية    والموارد المشتركة. على وجه التحديد،

 :دول 4الثقافية في مناطق مختارة من  المسارات تعزيز مفهوم و  ، واعتماد(حظا

ليا ومينفي  سامبوكا دي سيسيفي  ايطاليا: صقلية، المجتمعات في المناطق الواقعة على طول طريق سيلينونتينا ، أحياء   •
 .)مقاطعة أجريجينتو(

أم " األردن: المجتمعات المحيطة بالمواقع التاريخية والثقافية األقل شهرة في منطقة العقبة )جنوب األردن( والموقع األثري   •
 . شمال األردن" في قيس

 . جبل لبنان  فيلبنان: قرى في منطقة محمية جبل موسى للمحيط الحيوي  •
 .جنوب الضفة الغربية –من بيت مرسم الى بتير  لمسار فلسطين التراثيالمقطع الجديد  :فلسطين •

 
مرتفعات الشمال  هو مسار مشي يمر عبر الضفة الغربية ابتداًء من بساتين زيتون منطقة البحر المتوسط في قلسطين التراثي مسار 

الصحار  لهدوء  الجنوب  ي وصواًل  الخليل  ،في  مدينة  الواقعة جنوب  المنطقة  إلى  يمتد من غرب جنين  أكثر من مجرد   .حيث  إنه 
  تجمعات مسار للمشي، أنه مسار يقودك نحو أعماق ذاكرة وتراث الشعب الفلسطيني ويدعوك الكتشاف الحياة األسرية في القرى، وال

   البدوية وتقاليد الضيافة القديمة المتأصلة في قلب الحياة الفلسطينية.

التراثيمسار  سيعمل  ،  CROSSDEVمشروع    من خالل توسيع خط المسار ليشمل القرى من على    CISP  و مؤسسة    فلسطين 
جديدة للمشي لمسافات طويلة وتحسين    اجزاءإنشاء  في محافظة الخليل و بيت لحم، وسيعمل المشروع على     ير بتى  لابيت مرسم  

مجتمًعا مهمًشا تقع    16تقديم الخدمات السياحية في المنطقة. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة السياحة المحلية / الدولية في  
 على طول األجزاء الجديدة من المسار. 

بالتنسيق الكامل مع مسار فلسطين التراثي دعوة لتقديم منح للمجالس المحلية على المقطع   CISPاالطار تطلق مؤسسة  ضمن هذا  

 بتير.  –الجديد للمسار من بيت مرسم 

 

 

 

 المنح  عن االعالن هذا  من  الهدف  1.2
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على منح للحصول  هذا االعالن  العام من  المحلية  دعم      هو  الهدف  المجالس  الجديد من مسار    امتداد على    مبادرات  المقطع 

 في االمور التالية:  بتير و  بين بيت مرسم ما الواقع  فلسطين التراثي

 مسار فلسطين التراثي في المنطقة المراد العمل بها. طوير تحسين او ت .1
 العمل بها,خلق او تحسين الخدمات المقدمة للسياح او الزوار في المنطقة المراد  .2
 التراثية او التاريخية في المنطقة المراد العمل بها. واقع الم رويج تحسين او ت .3

تطوير للترويج السياحي وحماية التراث للمنطقة المعنية ، أو المساهمة في و   الموجودةالخطط  مع  ومن المتوقع أن تدمج المقترحات  

 خطط للترويج السياحي والترويج للتراث حيث ال توجد مثل هذه الخطط بالفعل. 

 المنحة  قيمة   1.3
 . كامال و عدم منحهاتجزئة المبلغ  CISPلمؤسسة . بحيث يحق شيكل   72.000تحت هذا اإلعالن ب  الكلية تقدر قيمة المنحة 

 تحت هذا اإلعالن:  حجم المنحة

 يجب أن تقع بين :أي منحة تحت هذا اإلعالن 

  شيقل  3,700أقل مبلغ:  •

 شيقل   11,100أكثر مبلغ:  •

 . 1وع شكل المبلغ المقطتتخذ المنحة الفرعية 

 على أي حال ، يجب على مقدم الطلب تقديم المعلومات التالية: 

 مالءمة هذه األشكال من التمويل فيما يتعلق بطبيعة المشاريع ؛أ( التبرير المتعلق بمدى 

المبالغ   تغطيها  التي  التكاليف  فئات  أو  التكاليف  تحديد  أن   المقطوعة،ب(  يجب  والتي   ، ثابت  بسعر  التمويل  أو  الوحدة  تكاليف 
 تستبعد التكاليف غير المؤهلة ؛ 

 .التمويل الثابت تكاليف الوحدة أو ،ج( وصف طرق تحديد المبالغ المقطوعة 

 

 

 

 للتقدم  الالزمة  المعايير  1.4
 

 معايير الزم توفرها للحصول على المنح:  3يوجد 

   الفاعلون: .1

 ، (1.4.1"المقدم الرئيسي" اي الكيان المقدم لنموذج الطلب ) •

   النشاطات: .2
 

المبالغ ا   في 1 التكاليف المؤهلة أو جزء من التكاليف المؤهلة لعملية ما على أساس مبلغ مقطوع محدد مسبقًا )يجب أن يبرر المستفيد  لمقطوعة حالة  / الشريك الرئيسي إعداد    ، يتم احتساب جميع 

 .المبلغ المقطوع( ، وفقًا لـ شروط اتفاق محددة مسبقًا على األنشطة و / أو المخرجات
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 ( 1.4.2)   نوع االنشطة التي يمكن منحها المنحة الفرعية •

   التكلفة: .3

 أدناه   1.4.3حسب نقطة  االجرائات الماليةسوق تفصل مبلغ المنحة و  •

 
 أهلية المتقدمين  1.4.1

 ، يجب أن تكون: ةلكي تكون مؤهل للتقديم لمنح .1

( التي تنتمي إلى واحدة من التجمعات  المجلس البلديأن تكون إحدى السلطات المحلية المسجلة )المجلس المحلي أو   •
  ت، دير سامالفوقا والتحتا المستهدفة التالية الواقعة بين بيت مرسيم وبتير: بيت مرسم ، الكوم ، سكة ، دير العسل  16الـ

 بتير. و   فوكيند ان ، و اس و ، ح ةجبعالنا ، ذ، بيت أوال ، إ الدير  /"بيت عوا ، ترقوميا ، صوريف والتحتا  ، " روش الفوقا

 أن يكون مسؤواًل بشكل مباشر عن إعداد وإدارة اإلجراء المقترح.  •

 

 يشملها الطلب  يمكن االنشطة التي  -المؤهلة للتقديم  مشاريعال 1.4.2
 . : هو مجموعة من االنشطة  تعريف المشروع :أوال

 . االتفاقيةتوقيع  تاريخ من أشهر  4ن فترة تنفيذ المنحة ال تزيد ع  مدة تنفيذ المنحة:

  القطاع المستهدف:

    السياحة المجتمعية وترويج  تطوير 

 تحسين ،  حماية او ترويج  الثقافة المحلية والتراث المادي 

الفوقا والتحتا  يجب أن تنفذ نشاطات المنح في المناطق المستهدفة التالية: بيت مرسم، الكوم، سكة، دير العسل  المواقع المستهدفة:
 واد فوكين و بتير. حوسان، ، اذنا، جبعة، ، بيت أوالالدير  /بيت عوا، ترقوميا، صوريف، بيت الروش الفوقا و التحتا، دير سامت، 

 أنواع النشاطات:

كما ورد في  التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف النشاطات  التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة هي  النشاطاتأنواع 

 أعاله. 1.2القسم 

 مؤهلة:الالتالية غير  النشاطاتأنواع 

  /و او التي ال ُتظهر إشارة واضحة ومباشرة لتوفير الخدمات والمعلومات للسياح والمتنزهين ، أو لتحسين  النشاطات• 

 الترويج للتراث التاريخي والثقافي المحلي ، في المناطق المستهدفة. 
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 التي تم االنتهاء منها بالفعل. النشاطات• ال يجوز استخدام المنحة الفرعية لتمويل 

موجودة بالفعل ، والتي ينفذها مقدم  لنشاطاتالتي تمثل تكراًرا  النشاطات• ال يجوز استخدام المنحة الفرعية لتمويل 

 الطلب الرئيسي أو الجهات الفاعلة األخرى في المناطق المستهدفة. 

 المنحة الفرعية.تاريخ توقيع عقد قبل  شطة التي تم تنفيذها قبل األن • 

 : هذه الدعوة إرشادية وليست شاملة تعتبر األنواع التالية من األنشطة التي يمكن تمويلها بموجب

في المجتمعات  والتاريخية واالثرية  األنشطة التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمتنزهين والسياح وتحسين / حماية المواقع الثقافية

 المستهدفة قد تشمل ، على سبيل المثال: 

لتزويد المتنزهين / الزوار بمعلومات حول المسار   التجمعات  في إحدى  تقديم المعلومات  • تطوير أو تحسين مركز 

 والتراث الثقافي والمواقع التاريخية للمجتمعات المستهدفة

أو تطوير أو تحسين إحدى الحدائق العامة ومناطق االستراحة وغيرها من الخدمات   ية معلومات لوحات • تثبيت 

 في المناطق المستهدفةفلسطين التراثي للمتنزهين والسياح على مسار 

• تعزيز وتأهيل وتنظيف وحماية المواقع الثقافية والتاريخية في المنطقة المستهدفة وجعلها أكثر سهولة الستقبال الزوار ،  

   ي ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة. تعطى األولوية للمواقع الواقعة على الجزء الجديد من المسار.بما ف

 :  visibilityجهات التمويل ابراز 

 Communication and Visibilityتمويل االتحاد األوروبي بابراز ألهداف واألولويات وضمان با لتزاماليجب على المتقدمين 
).Requirements for EU External Actions 

 االتحاد االوروبي.ضمان بأن النشاط من تمويل يجب ان يتضمن االقتراح وصفا موجزا لكيفية 

 : عدد المتقدمين وعدد المنح لكل متقدم

 . ال يمكن لكل متقدم تقديم أكثر من طلب واحد بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات  •

 .مقترحاتة بموجب هذه الدعوة لتقديم اللن يتم منح كل متقدم أكثر من منحة فرعية واحد •

 

 لتي سيتم قبولها التكاليف ا 1.4.3
 

 المنحة الفرعية شكل تكلفة مبسطة يجب أن تأخذ 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
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 ال التالية: شكالتكاليف اال قد تأخذ

تغطي كل أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة والتي تم تحديدها بوضوح مسبًقا بالرجوع إلى مبلغ لكل وحدة    تكاليف الوحدة:

 مرحلة البحث(  خالل زيادة الوعي البيئي أو لعدد أيام نشاطتكاليف )على سبيل المثال ، مبلغ من المال لكل شخص يشارك في 

فئات معينة من التكاليف المؤهلة المحددة بوضوح مسبًقا )على سبيل المثال ، مبلغ  : تغطي بشكل عام جميع أو  المقطوعةالمبالغ  

 أو لدفع معدات معينة( انشاء وتأهيل مركز معلومات ثابت من المال لدعم 

التكاليف  تشمل  وهي  المخرجات.  على  قائمة  الدعوة  هذه  تمولها  التي  الفرعية  للمنح  المبسطة  التكاليف  خيارات  تكون  أن  يجب 

 مرتبطة بالمخرجات أو األنشطة أو المنجزات )على سبيل المثال تحديد مبلغ مقطوع لتحقيق ناتج / نشاط محدد( ال

 .ما لنشاطقد تتخذ المنحة الفرعية شكل مبلغ مقطوع واحد يغطي كامل التكاليف المؤهلة 

   السلوك مدونةالبنود األخالقية و  1.4.4
 عدم وجود تضارب في المصالح .1

أال       أيجب  هناك  المصالحيكون  في  تضارب  الطلب    ي  مقدم  في  بين  المشاركة  األطراف  أو  اآلخرين  المتقدمين  قرارات مع 
اإلجراءات. أي محاولة من قبل مقدم الطلب للحصول على معلومات سرية ، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع المنافسين  

أو   التقييم  لجنة  على  التأثير  اأو  عن  المؤسسة  فحصالمنح  استالم  لمسؤولة  عملية  ومقارنة    أثناء  وتوضيحها  وتقيم  الطلبات 
 سيؤدي إلى رفض الطلب وقد ينتج عنه عقوبات إدارية. 

 :احترام حقوق اإلنسان وكذلك التشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية .2
لالعاملين معه    /يجب على مقدم الطلب وموظفيه    للقانون المعمول به يجب على    تحديداً حقوق اإلنسان.  قوانين  االمتثال  ووفًقا 

معايير    ومع    ، ف ؟األطراللتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقات البيئية متعددة    المنحة ان يمتثلوا    المتقدمين الذين حصلوا على  
الدولية    قانون الالعمل األساسية حسب   اتفاقيات منظمة العمل  النحو المحدد في  النقابية وعلى  اتفاقيات الحرية  )مثل  ذات الصلة 

 والمفاوضة الجماعية ؛ القضاء على العمل القسري واإلجباري ؛ إلغاء عمل األطفال(. 
 مع االستغالل واالنتهاك الجنسي  عدم التسامح إطالقا

الخاطئة التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمقدم تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح إطالقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات 
 الطلب.

،    يحظر االعتداء أو العقوبة الجسدية ، أو التهديد باالعتداء الجسدي ، أو االعتداء أو االستغالل الجنسي ، والمضايقة واإلساءة اللفظية
 باإلضافة إلى أشكال أخرى من الترهيب. 

 مكافحة الفساد و مكافحة الرشوة. 3
يحتفظ  ي والفساد.  الرشوة  بمكافحة  المتعلقة  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  االمتثال  الطلب  مقدم  على  ومنفذ   جب  الممول 

إلغاء المنحة    هبحق     المشروع   شركاء و المشروع   إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من  )  في تعليق أو 
 أثناء تنفيذ العقد. مراحل عملية المنح أو 

هي تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة ألي شخص كإغراء أو مكافأة على أداء أو االمتناع عن   :"الممارسات الفاسدة"تعريف 
 .اختتم بالفعل أو تنفيذ عقدبالمنحة  عمل يتعلق أي 

 : اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو االحتيال. 4

خرق االلتزامات أو  هناك  أن    اذا أثبت  منحةبالحق في تعليق أو إلغاء ال    المشروع   شركاءو ممول المشروع ومنفذ المشروع  يحتفظ  
لممول المشروع ومنفذ    العقد ، يجوز   توقيع  مخالفات أو احتيال بعد    مخالفات أو احتيال. في حالة اكتشاف خرق لاللتزامات أو

 أو ايقافه. إبرام العقدتكملة  االمتناع عن    المشروع شركاءو المشروع 
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  المتابعة لية أ و للمنحة  التقدم كيفية1.5 
 الطلبات  1.5.1

بشكله  (. يجب تعبئة النموذج 1بتقديم طلب منحة تحت هذه الفرصة المرفقة أدناه. مرفق رقم )يتم دعوة المتقدمين للمنح   
 المتسلسل و بصفحاته بدون التغيير به. 

 .او باللغة االنجليزية يجب تعبئة النموذج باللغة العربية 

 يجب أن يكون تعبئة الطلب الكتروني و ليس بخط اليد

  في تعبئة النقاط المطلوبة . أي خطأ بشكل جيد   لكي يتم تقييمه قدر المستطاع  الرجاء تعبئة الطلب بشكل كامل بحذر و بوضوح 
االسئلة ممكن ان تطلب فقط عندما يكون   أو استكمال الطلب قد تؤدي لخسارة الحصول على المنحة.الموجودة في  الطلب 

   مما يعيق عمل تقييم موضوعي للطلب.غير واضحة قدمة المعلومات الم

المنشورة التي يجب ملؤها )الميزانية ووصف األنشطة(. لذلك من  يرجى مالحظة أنه سيتم تقييم فقط نموذج الطلب والمرفقات 
 األهمية بمكان أن تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذا اإلجراء. 

 مكان وكيفية ارسال الطلبات  1.5.2  
 العناوين التالية:   ىبالبريد االلكتروني ال الطلبات ) وتشمل نموذج طلب المنحة، والميزانية واقرار مقدم الطلب( ترسل 

ngo.org-subgrantsCROSSDEVpal@cisp 

يد  ي :  وموضوع البر
ون   او   CISP CROSSDEV subgrant proposal local authoritiesاالكبر

 بتب   –المقطع الجديد: بيت مرسم منح للمجالس المحلية عىل   

يجب على مقدمي الطلبات إثبات تسليمهم كافة المرفقات من خالل تعبئة قائمة التدقيق المرفقة في طلب المنح. الطلبات الغير  
 مكتملة لن يتم قبولها. 

 موعد تسليم الطلبات  1.5.3
 مساءً  05:00الساعة   2020/ 27/12 يوم هو المنح تسليم طلباتلأخر موعد 

 يتم قبول أي طلب مقدم بعد الموعد المذكور أعاله. لن 

  ةمعلومات أخرى عن طلب المنح 1.5.4

.  ايام قبل انتهاء الموعد المحدد لتسليم الطلبات   7لغاية  البريد االلكتروني  من خالل  الستفسارات  واسئلة  الأالتواصل بيمكن  
 يمكن ارسال االستفسارات على بريد االلكتروني التالي: 

ngo.org-subgrantsCROSSDEVpal@cisp 

 على الموضوع بأنه دعوة لتقديم مقترحات المشاريع. بالبريد االكتروني  مع االشارة  

mailto:subgrantsCROSSDEVpal@cisp-ngo.org
mailto:subgrantsCROSSDEVpal@cisp-ngo.org
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أيام عمل من تاريخ تقديم    5قبل  الرد سوف يكون    ،بعد هذا الموعد  عدم األجابة على استفساراتكم    CISPلمؤسسة  يحق  
 الطلبات بشكلها النهائي.

إبداء رأي مسبق حول أهلية المتقدمين الرئيسيين أو   CISPلمؤسسة    لضمان تحقيق المساواة في تقديم الطلبات، ال يمكن
 .جراءاتالمشتركين المتقدمين أو اإل

 

 ت الطلبا  إختيار و التقييم كيفية  1.6
يتم   . كل  العالقة    ات توجيهية للمشروع تتضمن ممثلين من الوزارات والمؤسسات ذ  قييم الطلبات من قبل لجنة  فحص و تسوف 

 التالية. المعايير والخطواتالطلبات سوف يتم فحصها بناء على 

 .  يهسوف يتم رفض الطلب بناًء عل  ،   1.4  اذا تم ايجاد طلب غير مناسب للمعايير المطلوبة المرفقة في قسم  من خالل الفحص،

 . داري ص اإل والفحلطلبات ااألولى: فتح   ةالخطو  (1)

 هذه المرحلة، سوف يتم فحص ما يلي:  في

 الطلب. إذا تم التقديم خالل الموعد المحدد. إذا لم يتحقق هذا الشرط سوف يتم رفض  •

. إذا كانت النشاطوهذا يشمل أيًضا تقييًما ألهلية   إذا كان الطلب مستوفي جميع متطلبات تقديم المنحة و قائمة المراجعة. •
 ، و لن يتم تقييمه.سوف يتم رفض الطلب  أي من المعلومات المطلوبة مفقودة أو غير صحيحة

 . الثانية: تقييم الطلبات   ةالخطو  (2)

والميزانية. سوف يتم التقييم بناء على قائمة الجودة    ةالمرحلة االولى ، سوف يتم تقييم جودة نموذج المنحإذا تم قبول الطلب في  
 . المرفقة أدناه

 التقييم  نموذج

  -3ضعيف،  -2ضعيف كثيرا،  -1كالتالي:  5-1ما بين تحتوي معايير التقييم على معايير رئيسية و فرعية. كل معيار له عالمة تقييم 
 ممتاز-5جيد، -4متوسة، 

 معايير التقييم 

أعلى درجة من  
 العالمات

 المعيار

 القدرة المالية و التشغيلية  .1 

 التقنية، إلدارية و القدرة المادية  إلدارة وتنفيذ أنشطة المنحة؟ هل يملك المتقدم الخبرة 
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 خبرة سابقة في ادارة المنح مماثلة 

 خبرة سابقة في تطوير السياحة بالمنطقة  

 قائمة بالخبرات السابقة في الحفاظ و الترويج للتراث 

المقترح باهداف مقترح المنحة ومقدم اهمية و تصميم النشاطات: ما مدى صلة  .2 
 ؟ الطلب

 هل األنشطة المقترحة مناسبة وممكنة؟  

هل من المحتمل أن يوفر المشروع المقترح  للزوار / المتجولون خدمة جيدة و / أو معلومات صحيحة عن   
 التراث الثقافي وتاريخ المنطقة؟ 

 السياحة المجتمعية في المنطقة؟ هل من المحتمل أن يساهم المقترح  في تعزيز  

 هل المشروع يخدم او يطور السياحة المجتمعية في المنطقة؟  

هل المشروع متسق مع خطط تنمية السياحة الرسمية أو خطط حماية التراث والترويج له اذا  الموجودة  
 بالفعل؟

 
 هل المقترح ممكن ان يسبب أي خطر او تأثير سلبي على البيئة  

 االستدامة و تأثيره في المستقبل: .3 

 هل المشروع سوف  يستمر في تقديم الخدمات  بعد انتهاء مدة المنحة و هل سينتج او يتطور في المستقبل؟  

 المستقبلية بعد انتهاء مدة المنحة؟ هل المتقدم قادر على تغطية التكاليف التشغيلية و االدارية  

 هل حصل المشروع على موافقة وتشجيع من أعضاء المجتمع ، وزارة السياحة وأصحاب المصلحة اآلخرين؟ 

 طريقة التنفيذ، الميزانية، تحليل فعالية التكلفة:   .4 

 هل خطة العمل لتنفيذ المشروع واضحة وممكنة؟  

 هل الجدول الزمني واقعي؟ 

 األنشطة معكوسة بشكل مناسب في الميزانية؟ هل  
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 هل النسبة بين التكاليف المقدرة والنتائج مرضية؟  

 المجموع: 

 

 بعد التقييم، سيتم وضع عالمات لكل مقدم مقترح حسب الجدول أعاله.  

  ، باتباع نفس المعايير  باإلضافة، سيتم وضع قائمة احتياطالمقدم ذو العالمات األعلى سوف يتم اختياره مبدئيًا لحين تقييم الموازنة. 
 سيتم استخدام هذه القائمة في حالة توفر المزيد من األموال خالل فترة صالحية قائمة االحتياطي.و 

عمل زيارات ميدانية للمقدمين ذو أعلى العالمات ، خالل  قوم بسوف ين التراثي  وبالتعاون مع فريق مسار فلسطي    CISPمؤسسة  
 . وفي النهاية سوف يتم االختيار النهائي.والمرفقة مع الطلب  الزيارات سوف يتم التقييم بناء على المعايير المذكورة

 

 التحقق من أهلية المتقدمين. : لثة الثا  ةالخطو  (3)

  لمستندات الداعمة المطلوبة. سيتمعلى أساس ا 1.4األهلية وفًقا للمعايير المنصوص عليها في القسم سيتم إجراء التحقق من 
. التي تم اختيارها مؤقًتا وفًقا لدرجاتها وضمن الميزانية المتاحة لهذه الدعوة لتقديم العروض للمشاريعإجراؤه افتراضًيا فقط   

تصريح مقدم الطلب والوثائق الداعمة قد يؤدي إلى رفض الطلب على هذا  أي مستند داعم مفقود أو أي تضارب بين  •
 . األساس الوحيد 

. وبعد الزيارات الميدانية للتأكد من  1.4.1سيتم التحقق من أهلية المتقدمين وفًقا للمعايير المنصوص عليها في القسم  •
 .استيفاء المتقدمين لمعظم المعايير 

األفضل وضًعا في قائمة االحتياطي الذي يقع ضمن الميزانية المتاحة لهذه  و التالي ع بالمشرو سيتم استبدال أي طلب مرفوض 
 الدعوة لتقديم العروض.

 القييم نتائج عن التبليغ  1.7
 

 محتوى القرار  1.7.1
بالقبول أو الرفض و أسباب رفض الطلب. لألشخاص    CISPمؤسسة  سيتم ابالغ أصحاب الطلبات المقدمة برسالة رسمية من  

   .التقدم بشكوى، يحق لهم خالل فترة اختيار المنح او حدث نتيجة خطأ ما  عادل كان غير أن القرار  رون الذين ي

 الجدول الزمني  1.7.2
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 الوقت  التاريخ  

او   . الموعد النهائي لطلب أي إيضاحات1

 اسئلة

20/12/2020  

  22/12/2020 اإليضاحات  للرد على. آخر موعد 2

 مساءً  05:00الساعة  27/12/2020 . الموعد النهائي لتقديم الطلبات 3

  2021/ 71/1 .التعميم بالنتائج 4

 

. في حال أي تعديل وبالشراكة مع مسار فلسطين التراثي     CISPمؤسسة  هذا الجدول الزمني ليس نهائي، ممكن تعديله من قبل  

 . سيتم نشر المواعيد الجديدة على الموقع االلكتروني للمشروع

 قائمة المرفقات  

   طلب المنحةنموذج تقديم  – 1مرفق رقم  

 انة وز الم – 2مرفق رقم 

 م المنح )الزيارة الميدانية(  يمعايير تقي – 3مرفق رقم 


	1.1 مقدمة عن المشروع
	1.2 الهدف من هذا الاعلان عن المنح
	1.3  قيمة المنحة
	1.4  المعايير اللازمة للتقدم
	يوجد 3 معايير لازم توفرها للحصول على المنح:
	1. الفاعلون:
	 "المقدم الرئيسي" اي الكيان المقدم لنموذج الطلب (1.4.1)،
	2. النشاطات:
	 نوع الانشطة التي يمكن منحها المنحة الفرعية  (1.4.2)
	3. التكلفة:
	 سوق تفصل مبلغ المنحة و الاجرائات المالية حسب نقطة 1.4.3  أدناه
	1.4.1 أهلية المتقدمين
	1.4.2 المشاريع المؤهلة للتقديم- الانشطة التي يمكن يشملها الطلب
	أولا: تعريف المشروع: هو مجموعة من الانشطة  .
	أنواع النشاطات:
	أنواع النشاطات التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة هي  النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف كما ورد في القسم 1.2 أعلاه.
	أنواع النشاطات التالية غير المؤهلة:
	• النشاطات التي لا تُظهر إشارة واضحة ومباشرة لتوفير الخدمات والمعلومات للسياح والمتنزهين ، أو لتحسين و او / الترويج للتراث التاريخي والثقافي المحلي ، في المناطق المستهدفة.
	• لا يجوز استخدام المنحة الفرعية لتمويل النشاطات التي تم الانتهاء منها بالفعل.
	• لا يجوز استخدام المنحة الفرعية لتمويل النشاطات التي تمثل تكرارًا لنشاطات موجودة بالفعل ، والتي ينفذها مقدم الطلب الرئيسي أو الجهات الفاعلة الأخرى في المناطق المستهدفة.
	• الأنشطة التي تم تنفيذها قبل  قبل تاريخ توقيع عقد المنحة الفرعية.
	تعتبر الأنواع التالية من الأنشطة التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة إرشادية وليست شاملة:
	الأنشطة التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمتنزهين والسياح وتحسين / حماية المواقع الثقافية والتاريخية والاثرية  في المجتمعات المستهدفة قد تشمل ، على سبيل المثال:
	• تطوير أو تحسين مركز تقديم المعلومات  في إحدى  التجمعات  لتزويد المتنزهين / الزوار بمعلومات حول المسار والتراث الثقافي والمواقع التاريخية للمجتمعات المستهدفة
	• تثبيت لوحات  معلوماتية  أو تطوير أو تحسين إحدى الحدائق العامة ومناطق الاستراحة وغيرها من الخدمات للمتنزهين والسياح على مسار فلسطين التراثي في المناطق المستهدفة
	• تعزيز وتأهيل وتنظيف وحماية المواقع الثقافية والتاريخية في المنطقة المستهدفة وجعلها أكثر سهولة لاستقبال الزوار ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. تعطى الأولوية للمواقع الواقعة على الجزء الجديد من المسار.
	ابراز جهات التمويلvisibility :
	يجب على المتقدمين اللتزام بالأهداف والأولويات وضمان بابراز تمويل الاتحاد الأوروبيCommunication and Visibility Requirements for EU External Actions).
	يجب على المتقدمين اللتزام بالأهداف والأولويات وضمان بابراز تمويل الاتحاد الأوروبيCommunication and Visibility Requirements for EU External Actions).
	يجب ان يتضمن الاقتراح وصفا موجزا لكيفية ضمان بأن النشاط من تمويل الاتحاد الاوروبي.
	عدد المتقدمين وعدد المنح لكل متقدم:
	  لا يمكن لكل متقدم تقديم أكثر من طلب واحد بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات.
	 لن يتم منح كل متقدم أكثر من منحة فرعية واحدة بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات.
	1.4.3 التكاليف التي سيتم قبولها
	يجب أن تأخذ المنحة الفرعية شكل تكلفة مبسطة
	قد تأخذ التكاليف الاشكال التالية:
	تكاليف الوحدة: تغطي كل أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة والتي تم تحديدها بوضوح مسبقًا بالرجوع إلى مبلغ لكل وحدة تكاليف (على سبيل المثال ، مبلغ من المال لكل شخص يشارك في نشاط زيادة الوعي البيئي أو لعدد أيام خلال مرحلة البحث)
	تكاليف الوحدة: تغطي كل أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة والتي تم تحديدها بوضوح مسبقًا بالرجوع إلى مبلغ لكل وحدة تكاليف (على سبيل المثال ، مبلغ من المال لكل شخص يشارك في نشاط زيادة الوعي البيئي أو لعدد أيام خلال مرحلة البحث)
	المبالغ المقطوعة: تغطي بشكل عام جميع أو فئات معينة من التكاليف المؤهلة المحددة بوضوح مسبقًا (على سبيل المثال ، مبلغ ثابت من المال لدعم انشاء وتأهيل مركز معلومات  أو لدفع معدات معينة)
	المبالغ المقطوعة: تغطي بشكل عام جميع أو فئات معينة من التكاليف المؤهلة المحددة بوضوح مسبقًا (على سبيل المثال ، مبلغ ثابت من المال لدعم انشاء وتأهيل مركز معلومات  أو لدفع معدات معينة)
	يجب أن تكون خيارات التكاليف المبسطة للمنح الفرعية التي تمولها هذه الدعوة قائمة على المخرجات. وهي تشمل التكاليف المرتبطة بالمخرجات أو الأنشطة أو المنجزات (على سبيل المثال تحديد مبلغ مقطوع لتحقيق ناتج / نشاط محدد)
	قد تتخذ المنحة الفرعية شكل مبلغ مقطوع واحد يغطي كامل التكاليف المؤهلة لنشاط ما.
	1.4.4 البنود الأخلاقية و مدونة السلوك
	1. عدم وجود تضارب في المصالح
	يجب ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح بين مقدم الطلب مع المتقدمين الآخرين أو الأطراف المشاركة في قرارات الإجراءات. أي محاولة من قبل مقدم الطلب للحصول على معلومات سرية ، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع المنافسين أو التأثير على لجنة التقييم أو ...
	2. احترام حقوق الإنسان وكذلك التشريعات البيئية ومعايير العمل الأساسية:
	يجب على مقدم الطلب وموظفيه/ العاملين معه الامتثال لقوانين حقوق الإنسان. تحديداً ووفقًا للقانون المعمول به يجب على المتقدمين الذين حصلوا على  المنحة ان يمتثلوا  للتشريعات البيئية بما في ذلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ؟، ومع  معايير العمل الأسا...
	عدم التسامح إطلاقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسي
	تطبق المفوضية الأوروبية سياسة "عدم التسامح إطلاقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاطئة التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمقدم الطلب.
	تطبق المفوضية الأوروبية سياسة "عدم التسامح إطلاقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاطئة التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمقدم الطلب.
	تطبق المفوضية الأوروبية سياسة "عدم التسامح إطلاقا" فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاطئة التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمقدم الطلب.
	يحظر الاعتداء أو العقوبة الجسدية ، أو التهديد بالاعتداء الجسدي ، أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي ، والمضايقة والإساءة اللفظية ، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الترهيب.
	3. مكافحة الفساد و مكافحة الرشوة
	يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد. يحتفظ  الممول ومنفذ المشروع وشركاء المشروع   بحقه في تعليق أو إلغاء المنحة  (إذا تم اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع في أي مرحلة من مراحل عملية المنح أو أثن...
	تعريف "الممارسات الفاسدة": هي تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة لأي شخص كإغراء أو مكافأة على أداء أو الامتناع عن أي عمل يتعلق  بالمنحة أو تنفيذ عقد اختتم بالفعل.
	4. الإخلال بالالتزامات أو المخالفات أو الاحتيال:
	يحتفظ ممول المشروع ومنفذ المشروع وشركاء المشروع  بالحق في تعليق أو إلغاء المنحة اذا أثبت أن هناك خرق الالتزامات أو مخالفات أو احتيال. في حالة اكتشاف خرق للالتزامات أو مخالفات أو احتيال بعد توقيع  العقد ، يجوز لممول المشروع ومنفذ المشروع وشركاء المشروع...
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