
 

The Mediterranean Sub-grant Adventure Competition - Questions and Answers Nov 2021 1 

  

 
 

 



Inquiry 1 
English Arabic 

Our association was established two months ago and it 
has license from the Ministry of Tourism and it is NGO.. 
My question, is our association eligible to participate in 
the grant competition? 
 
Yes, registered NGOs are eligible to apply for the sub-grant 
program as long you can provide required registration 
documentation, the deadline for submission is 1st of 
December 2021 
 

وهي مرخصه من وزارة تأسست جمعيتنا منذ شهرين تقريبا 
بمسابقة  المشاركة لجمعيتناوغير ربحيه.. سؤالي هل يحق  السياحة

 المنح... ارجو التكرم بالرد وشكرا
 

 الجمعية  يرجى العلم بأنه بإمكانك التقديم على طلب المنحة طالما أن
، اخر موعد للتقديم هو وتية رسميةمرخصة و ممكن تقديم أوراق ثب

1/12/2021. 
 

Inquiry 2 
English Arabic 

On behalf of XXX, a Tunisian social company specialized in 
XXX, I am contacting you with regards to the MEDUSA call 
for sub-grant applicants. 
I have just opened the "Guidelines for sub-grant 
applicants MEDUSA Tunisia" in which I have read that an 
orientation session has been held this morning.  
Since we are strongly interested in this opportunity, I 
would like to ask you if there is any chance this orientation 
session has been recorded and could be available online? 
The Tunisia info-day session recording can be accessed 
through the following link 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ol-mXRL91M    

، XXX، شركة اجتماعية تونسية متخصصة في XXXبالنيابة عن 
لمقدمي طلبات المنح  MEDUSAأتصل بك بخصوص دعوة 

 الفرعية.
تونس" في لقد فتحت "المبادئ التوجيهية للمتقدمين للمنح الفرعية 

 .اليوم التي قرأت فيها أنه تم عقد جلسة توجيهيةلصباح
الفرصة، أود أن أسألك عما إذا كانت نظًرا ألننا مهتمون بشدة بهذه 

 هناك أي فرصة لتسجيل هذه الجلسة وإمكانية إتاحتها عبر اإلنترنت؟
 :يمكن الوصول إلى جلسة يوم في تونس من خالل الرابط التالي

-https://www.youtube.com/watch?v=7Ol
 mXRL91M 

Inquiry 3 
English Arabic 

I am coming back to you with another question with 
regards to the MEDUSA requirements. 
We have a project to submit that verifies all the listed 
requirements. However, if we reach the second stage of 
the application process, we would need to provide you 
with "a bank statement that proves we have enough funds 
to complete the initiative with no less than 20% of the 
required amount". 
As of today, and since we are reinvesting our turnover into 
our activities, I am not sure whether this would be the 
case at the second stage of the application. Is that a sine 
qua non condition to get the grant or is there any other 
way we could ensure you with the implementation of the 
project? 

The bank statement is required to prove the entity’s 
financial capacity to carry on the activities of the proposed 

 MEDUSAسؤال آخر يتعلق بمتطلبات  لدي
، إذا وصلنا جميع المتطلبات المدرجة. ومع ذلكيحترم لدينا مشروع 

فسيطلب منا تزويدكم ، ة الثانية من عملية التقديملمرحلإلى ا
يثبت أن لدينا أمواالً كافية إلكمال مصريفي "كشف حساب بـ

 ٪ من المبلغ المطلوب".20المبادرة بما ال يقل عن 
، فأنا عيد استثمار مبيعاتنا في أنشطتنا، وبما أننا ناعتباًرا من اليوم

عملية لمرحلة الثانية من الحال في اهذا لست متأكًدا مما إذا سيكون 
أم أن هناك  . هل هذا شرط ال غنى عنه للحصول على المنحةالتقديم

 تنفيذ المشروع؟ من خاللها أي طريقة أخرى يمكن أن نضمن
مطلوب إلثبات القدرة المالية للكيان على المصريفي كشف الحساب 

 أخيرات وهو جزءالقيام بأنشطة المبادرة المقترحة دون أي عقبات وت
 .من عملية التقييم

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ol-mXRL91M
https://www.youtube.com/watch?v=7Ol-mXRL91M
https://www.youtube.com/watch?v=7Ol-mXRL91M


initiative without any obstacles and delays and it is part of 
the evaluation process.  

Inquiry 4 
English Arabic 

1. How will the percentages of payments will be 
allocated.? Is it based on the project's time periods or 
on the level of completion? 
Payment shall be made as per the following structure 

 A first pre-financing payment of 30% of the total 
subgrant 

 A second pre-financing payment of 50% of the 
total subgrant 

 Payment of the balance of 20% or less of the total 
subgrant 

Noting that the second and third payment shall be tied 
to the progress reports both technical and financial.   

2. Is it necessary for the company/institution to be in the 
same selected governorate...? For example, if my 
organization is licensed in Amman, can I apply for a 
project in Karak or Tafileh? 

Companies need to be established in the following areas in 
order to be eligible  
 

Country Territory 

Spain Andalucia, Catalonia, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Islas Baleares, Ceuta, Melilla, 
Extremadura, Castilla La 
Mancha, Aragon 

Jordan Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-
Karak, Al-Trafilah, Al-Aqaba, Al‐
Mafraq, Ma’an, Amman, Ajlun, 
Jarash, Az Zarqa’ 

Italy Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Molise, 
Abruzzo, Marche, Umbria, 
Emilia Romagna, Piemonte 

Lebanon Whole country 

االعتماد على  الدفعات.. وهلكيف سيتم توزيع نسب  -1

 االنجاز؟الفترات الزمنية للمشروع ام على مستوى 

  :على النحو التالي صرف الدفعاتسيتم 
 % من إجمالي المنحة.30 -

 % من قيمة المشروع يشمل التقارير المالية والفنية.50 -

 % من قيمة المشروع يشمل التقارير المالية والفنية.20 -

علماً بان الدفعة الثانية والثالثة سيتم صرفها حسب إنجازات 
 محددة ومرتبطة بزمن تنفيذي متفق عليه مسبقاً.

 

 

 

 

في نفس  المؤسسةهل من الضرورة ان تكون الشركة /  -2

المحافظة المختارة ...فعلى سبيل المثال ان كانت مؤسستي 

مكاني التقدم لمشروع في الكرك او إمرخصة في عمان فهل ب

 مثالً؟الطفيلة 

المناطق المؤهلة  االنكليزيةباللغة  توضح الجداول المبينة 
 المستهدفة للتطوير  والمناطقللتقديم 

 يرجى الرجوع للجداول االتية و تحديدا بالنسبة لالردن 

  :الكرك،  ،مأدباالبلقاء،  اربد،المناطق المؤهلة للتقديم
المفرق، معان، عمان، عجلون،  العقبة،الطفيلة، 

 جرش، الزرقاء

 مادبا،البلقاء،  اربد، :المناطق المستهدفة للتطوير 
 الكرك، الطفيلة، العقبة

 بالنسبة للبنان يرجى الرجوع للجداول االتية

 البلد كلهاالمناطق المؤهلة للتقديم : 

 منجز، عكار، إهدن،  :المناطق المستهدفة للتطوير
تنورين، بنتاعل، جبل موسى، كفردبيان، قاديشا، 

 ، إهمج. الشوف، جزين

 بالنسبة لتونس يرجى الرجوع للجداول االتية

 مدنين، قابس، صفاقس،  :المناطق المؤهلة للتقديم
 ،، سوسة، نابل، بن عروس، تونس، المنستيرالمهدية

اوين، قبلي، ، تطأريانة، بنزرت، باجة، جندوبة
لقيروان، زغوان، منوبة، ، اقصفة، سيدي بوزيد

 ، سليانةالكاف

 بن عروس، قابس :المناطق المستهدفة للتطوير ،
 مدنين



Tunisia Medenine, Gabes, Sfax, 
Mahdia, Monastir, Sousse, 
Nabeul, Ben Arous, Tunis, 
Ariana, Bizerte, Beja, Jandouba, 
Tataouine, Kebili, Gasfa, Sidi 
Bouzid, Kairouan, Zaghouan, 
Manouba, Le Kef, Siliana 

 However, the initiative must be implemented in the 
selected pilot area as per the table below  

COUNTRIES PILOT AREAS FOR SUB-GRANT 

INITIATIVES 

Italy 

National Park of Gargano, 
National Park of Alta Murgia, 
Regional Park Terra delle 
Gravine, Regional Park 
Otranto-Santa Maria di Leuca, 
State Natural Reserve Torre 
Guaceto 

Jordan 
Irbid, Al-Balqa, Madaba, Al-
Karak, Al-Tafilah, Al-Aqaba 

Lebanon 

Menjez, Akkar, Ehden, Kadisha, 
Tannourine, Bentael, Jabal 
Moussa, Kfardebian, Chouf, 
Jezzine, Ehmej 

Spain 
Berguedà, Alt Penedès, Alt 
Empordà, Baix Ebre 

Tunisia Ben Arous, Gabès, Médenine 

 
3. Are the eligible projects after the first phase are the 

same ones whose owners will go to training and 
workshops...? Or will each stage be qualifiers for 
projects and participants? 

After successfully passing the first stage (Concept note 
phase), you will qualify for the training stage, and then the 
best applications submitted after this stage will be taken to 
the final stage (full application phase). 
(Not ALL initiatives that pass the concept note phase shall 
be awarded a grant following the full application stage)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد المرحلة االولى هي نهائية وهي  المؤهلةهل المشاريع -3

ذاتها التي سيذهب اصحابها الى الورشات التدريبية ... ؟ ام ان 

 كل مرحلة سيكون تصفيات للمشاريع والمشاركين؟
 

بنجاح  )مرحلة تقديم أفكار المشاريع( بعد اجتياز المرحلة األولى
ستتأهل لمرحلة التدريب ومن ثم سيتم أخذ أفضل الطلبات 

 .بعد هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية المقدمة

بالمنح  المبادرات التي اجتازت المرحلة األولى فوز  )ال يشترط
 (مرحلة الثانيةفي ال

Inquiry 5 
English Arabic 



To whom it may concern 
I’m writing to have some clarification about the 
competition: 

1. Is it possible to present a project that spreads over 
two different Pilot Areas?  
Yes, it is possible  

2. is it necessary to indicate the names of every 
supplier in Concept note presentation (before 
December 1st) or is it enough to indicate what kind 
of service/product we plan to use?  
Yes, please provide as many details as possible 
noting that the number of MSMEs benefiting from 
the initiative is an important criterion for evaluation 

3. Eligible direct costs: is possible to include cost for 
using our electric vehicles, that are necessary for 
draw itineraries? We can document them 
(normally we rent those vehicles) but we cannot 
produce a self-invoice 
Transportation cost is an eligible cost that can be 
documented through invoices or mileage reports.0 
Travel and Subsistence (Subsistence as mileage 
according to the Kms. at a maximum rate of 0,22 
EUR/km) 

4. Do we have to include also a demonstration of the 
AT product (for example with a press tour or an 
educational tour)? If it is necessary, can we 
include its costs? 
You need to design your initiative in the most 
suitable manner you see appropriate to ensure that 
your product is ready. Noting that both g press 
tours and educational tours are eligible costs, 
however you need to take into consideration that 
MEDUSA Project shall also be organizing 
Familiarization tours as part of its general 
marketing activities. 

 إلي من يهمه االمر
 ل على بعض التوضيحات حول المسابقة:وحصلاكتب لكم ل

 . هل من الممكن تقديم مشروع يمتد على مجالين تجريبيين1

 مختلفين؟
 نعم هذا ممكن

. هل من الضروري اإلشارة إلى أسماء كل مورد في عرض 2

ديسمبر( أم أنه يكفي كانون األول/مذكرة المفهوم )قبل األول من 
 مه؟تخدسنسالمنتج الذي إلشارة إلى نوع الخدمة/ا

، يرجى تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل مع اإلشارة إلى أن نعم
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة عدد الشركات 

 من المبادرة هو معيار مهم للتقييم
. التكاليف المباشرة المؤهلة: هل من الممكن تضمين تكلفة 3

استخدام سياراتنا الكهربائية الضرورية لرسم مسارات الرحلة؟ 
تلك المركبات( ولكن ال يمكننا  أستأجاريمكننا توثيقها )عادة نقوم 

 يم فاتورة ذاتيةتقد
تكلفة النقل هي تكلفة مؤهلة يمكن توثيقها من خالل الفواتير أو 

مة حسب األميال المقطوعة تقارير األميال. السفر واإلعاشة )اإلقا
 يورو للكيلومتر.( 0،22مترات بحد أقصى بالكيلو

سياحة  . هل يتعين علينا تضمين عرض توضيحي لمنتج4

ة تعليمية(؟ جولة صحفية أو جول، بعلى سبيل المثال) المغامرة

 ؟تكاليفال، فهل يمكننا تضمين إذا كان ذلك ضروريًا
تحتاج إلى تصميم مبادرتك بالطريقة األنسب التي تراها مناسبة 

منتجك. مع مالحظة أن كالً من الجوالت الصحفية جهوزية لضمان 
، ولكن عليك أن تأخذ في جوالت التعليمية هي تكاليف مؤهلةوال

سوف ينظم أيًضا جوالت  MEDUSA Projectاالعتبار أن 

 تعريف كجزء من أنشطته التسويقية العامة.
 

 

 

Inquiry 6 
English Arabic 

To whom it may concern, 
Referring to the Medusa project, I’d like to have some 
answers about the following: 
1) About “summary”, does it have to include only the core 

of the project or details related to description of 
the relevant past experience of the applicant AND 
co-applicants as well? 

 إلي من يهمه االمر،
، أود الحصول على بعض Medusaباإلشارة إلى مشروع 

 اإلجابات حول ما يلي:
، هل يجب أن يتضمن فقط جوهر المشروع ( حول "الملخص"1

أو التفاصيل المتعلقة بوصف الخبرة السابقة ذات الصلة لمقدم 
 الطلب والمتقدمين المشاركين أيًضا؟

في الملخص، تحتاج إلى وصف موجز واضح للمنتج/الخدمة/ خط 
، واألساس المنطقي للمبادرة ومساهمتها في سياحة سير الرحلة



In the summary you need to briefly and clearly describe the 
Product/Service/Itinerary, the rationale behind the initiative 
and its contribution to Adventure Tourism. Include overall 
goal and detail the objectives, activities, and results of the 
initiative. 
2) we cannot find the links about “LIST OF ANNEXES” as 

indicated in page 25 of “Guidelines for sub-grant 
applicants in Puglia”. Please, could you send to me the 
above- mentioned links? 

All annexes are related to the second phase of the call and 
shall be launched online after 1st of December 
3) about “budget”: it’s not cleared to me if we have to 
indicate a TOTAL amount of funding requested or a 
detailed budget based on specific unit costs involved in 
the project? (As indicated on page 12 of the “Guidelines 
for sub-grant applicants in Puglia”) 
For the purpose of the concept note, only the total amount 
of funding requested needs to be provided. However, should 
your initiative move forward to the full application phase 
detailed budget based on specific unit costs involved in the 
project shall be required. 

الهدف العام وتفاصيل أهداف وأنشطة يرجى ضم المغامرات. 
 ونتائج المبادرة.

( ال يمكننا العثور على روابط "قائمة المرفقات" كما هو موضح 2
من "إرشادات لمقدمي طلبات المنح الفرعية في  25في الصفحة 

أن ترسلوا لي الروابط المذكورة  ، هل يمكنكمليا". من فضلكمبو
 أعاله؟

وسيتم إطالقها عبر حقات مرتبطة بالمرحلة الثانية جميع المل
 ديسمبركانون األول/اإلنترنت بعد األول من 

بالنسبة لي إذا كان علينا تحديد ليس واضح ( حول "الميزانية": 3
إجمالي مبلغ التمويل المطلوب أو ميزانية مفصلة بناًء على 

الوحدة المحددة التي ينطوي عليها المشروع؟ )كما هو  تكاليف
من "المبادئ التوجيهية لمقدمي طلبات  12موضح في الصفحة 

 المنح الفرعية في بوليا"(
لي للتمويل ، يجب توفير المبلغ اإلجمالغرض المذكرة المفاهيمية

ادرتك إلى مرحلة التطبيق مبتأهلت ، إذا المطلوب فقط. ومع ذلك
كون الميزانية التفصيلية على أساس تكاليف الوحدة تس، الكاملة

 المحددة التي ينطوي عليها المشروع مطلوبة.

 

 


