برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط
اإلعالن األول لتقديم مقترحات المشاريع العادية
2009/08/22

في حالة وجود أي تناقض ،تعتبر النسخة االنجليزية ھي المعتمدة

المقدمة
يعتبر برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط  2013 – 2007برنامج تعاون عبر الحدود متعدد األطراف ممول بشكل
مشترك من قبل االتحاد األوروبي في إطار آلية الجوار والشراكة األوروبية ).(ENPI
يوفر البرنامج إطار عمل لتنفيذ نشاطات التعاون عبر الحدود ضمن سياسة الجوار األوروبية ،ويكمل الجھود التي بذلت في إطار
الشراكة األورو متوسطية والتي تھدف إلى تطوير منطقة سالم واستقرار وازدھار و حسن جوار بين الدول األورومتوسطية
) (EUMCوالدول المتوسطية الشريكة ).(MPC

المستندات المرجعية
قبل تقديم أي مقترح مشروع ،يجب على الجھات مقدمة الطلبات الرجوع إلى البرنامج التنفيذي المشترك المعتمد من قبل المفوضية
األوروبية في  14آب  ،2008ونظام  ENPIالتابع للمفوضية األوروبية رقم  ،2006/1638ونظام أحكام تنفيذ  ENPI CBCرقم
 .2007/951تتوفر ھذه المستندات على موقع البرنامج االلكتروني .www.enpicbcmed.eu

الھدف العام واألولويات واإلجراءات
يھدف ھذا البرنامج إلى النھوض بالتعاون المستدام والمنسجم على مستوى حوض البحر المتوسط من خالل معالجة التحديات المشتركة
وتثمين اإلمكانات المتوفرة داخل منطقة حوض المتوسط.
يفتح اإلعالن األول لتقديم مقترحات المشاريع في إطار أولويات البرنامج األربعة واجراءاتھا العشرة التالية.
األولويات
 .1النھوض بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية ودعم األقاليم

 .2النھوض بالتنمية البيئية على
مستوى حوض المتوسط
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اإلجراءات
.1.1

دعم االبتكار والبحث في عملية التنمية المحلية لدول
حوض البحر المتوسط

.1.2

تعزيز القطاعات االقتصادية من خالل دعم التكامل
والتناسق بين إمكانيات دول حوض المتوسط

.1.3

تعزيز االستراتيجيات الوطنية للتخطيط الترابي على
مختلف المستويات ودفع التنمية االقتصادية واالجتماعية
المستدامة والمتوازنة

.2.1

منع وتخفيض المخاطر على البيئة وتثمين اإلرث الطبيعي
المشترك

.2.2

الحث على استخدام الطاقات المتجددة وتحسين االستخدام
الناجع للطاقة لمواجھة تغير المناخ وتحديات أخرى

.3.1

دعم حركة تنقل األشخاص بين األقاليم كوسيلة لإلثراء

 .3تحسين ظروف وأنماط تنقل
األشخاص والبضائع ورؤوس
األموال *

 .4تشجيع الحوار الثقافي والحكم
المحلي

الثقافي واالجتماعي واالقتصادي
.3.2

تحسين ظروف وأنماط تنقل البضائع ورؤوس األموال بين
األقاليم

.4.1

دعم التنقل والتبادل والتدريب واالحتراف بين الشباب

.4.2

دعم اإلبداع الفني بكافة أشكاله لتشجيع الحوار بين
المجتمعات

.4.3

تحسين عمليات الحكم على المستوى المحلي

* تعتبر مصر وتونس أن المسائل المرتبطة باألولوية  3من ضمن مشموالت السلطات المركزية  .لذلك ،ال يمكن مشاركة
األطراف المنتمية إلى األقاليم المعنية من ھاتين الدولتين في المشاريع التي تتعلق باألولوية .3

الميزانية المتوفرة
تمثل الميزانية المخصصة لإلعالن األول  32.811.784يورو.
يعتمد تقسيم الميزانية لكل أولوية على النسب المحددة في إطار البرنامج التنفيذي المشترك:
االولوية
 .1النھوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم
االقاليم
 .2النھوض بالتنمية البيئية على مستوى حوض
المتوسط
 .3تحسين ظروف وأنماط تنقل األشخاص والبضائع
وروؤس األموال
 .4تشجيع الحوار الثقافي والحكم المحلي

الميزانية المخصصة
 %40من إجمالي الميزانية:
 13.124.714يورو
 %30من إجمالي الميزانية:
 9.843.535يورو
 %10من إجمالي الميزانية:
 3.281.178يورو
 % 20من إجمالي الميزانية:
 6.562.357يورو
 %50من ھذا المبلغ سيخصص للمشاريع ذات القيمة
الدنيا  200.000يورو.

من يستطيع التقدم للحصول على منحة
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يجب أن يكون مقدمو لطلبات والشركاء ضمن االقاليم المؤھلة للدول المشاركة في البرنامج ويجب ان يلبوا معايير التأھل
لالشتراك والموضحة في إرشادات مقدمي الطلبات.

الشراكات المقبولة
تبين المتطلبات الدنيا المحددة في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط أنه يجب ان تتكون الشراكة من ثالثة
شركاء يمثلون ثالث دول مختلفة وتكون إحداھا من الدول األعضاء لالتحاد األوروبي ودولة واحدة على االقل من الدول الشريكة
المتوسطية.
في مرحلة اختيار المشاريع ،ستكون ھناك قيمة مضافة للمشاريع التي تمثل شراكات متوازنة والتي تتضمن أكثر من دولة
متوسطية شريكة.
يجب ان تحدد الشراكة جھة منتفعة(* الشريك الريادي )مسؤولة من الناحية التعاقدية أمام ھيئة التصرف المشتركة .توقع ھذه
الجھة عقد المنحة مع ھيئة التصرف المشتركة.

حجم المشاريع
يتراوح إجمالي تكاليف المشاريع المقبولة بين  500.000يورو كحد أدنى و  2.000.000يورو كحد أقصى.
بالنسبة لألولوية  4فقد تم تخفيض الحد األدنى للمشروع إلى  200.000يورو لــ  % 50من إجمالي الميزانية المخصصة لھذه
األولوية.

نسبة مساھمة البرنامج في المشاريع والتمويل الذاتي
تغطي نسبة مساھمة البرنامج في المشاريع  % 90من إجمالي التكاليف المقبولة.
أما النسبة المتبقية ،والتي ال يمكن أن تكون أقل من  % 10من إجمالي التكاليف المقبولة للمشروع ،فيجب توفيرھا عن طريق
الموارد الذاتية لشركاء المشروع ،أو من خالل موارد عامة وخاصة غير تلك المتأتية من ميزانية المفوضية األوروبية أو
صندوق التنمية األوروبي.
يجب تخصيص  % 50على األقل من إجمالي تكاليف المشروع المقبولة إلنجاز نشاطات داخل الدول المتوسطية الشريكة.

المدة الزمنية
يجب ان ال تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ المشروع  48شھ ًرا.

* بعد الموافقة على مقترح المشروع ،تصبح الجھة المقدمة ھي الجھة المنتفعة )انظر البند  2.2من ملف إرشادات للمتقدمين( .اسبانيا
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اتفاقية التمويل
يرجى مالحظة انه تم إطالق اإلعالن الحالي لتقديم مقترحات المشاريع ضمن شرط معّلق بحيث يمكن للشركاء في االقاليم
المعنية بالبرنامج والمنتمية للدول المتوسطية الشريكة التقدم للحصول على تمويل من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر
المتوسط ،غير أنھم ال يمكنھم الحصول على التمويالت إال اذا وقعت دولھم اتفاقية تمويل مع المفوضية االوروبية حتى 31
كانون األول . 2009

كيفية تقديم الطلب
لتقديم مقترح مشروع ،يجب على المتقدمين الرجوع الى مجموعة الوثائق والمستندات المتعلقة بھذا اإلعالن لتقديم مقترحات
المشاريع( وخاصة إرشادات مقدمي الطلبات )والمتوفرة حاليًا على موقع البرنامج االلكتروني .www.enpicbcmed.eu
يتم وجوبا تحرير الطلب باللغة االنجليزية أوباللغة الفرنسية.
يجب تقديم الطلبات في غالف مغلق يحتوي على:
-

النسخة االصلية من الطلب

-

صورتان عن الطلب

-

قرص مدمج  CD-Romواحد

في حال وجود اختالف في النسخ المقدمة ،يتم اعتماد النسخة االصلية ويقع دعوة الجھة مقدمة الطلب إلعادة تقديم الصور أو
القرص المدمج.
يتعين تقديم نموذج الطلب موقعا عن طريق البريد المسجل ،أو خدمة البريد السريع الخاصة ،او عن طريق اليد( سيحصل مسلم
الطلب على وصل موقع ومؤرخ )الى العنوان التالي:
E7PI CBC MEDITERRA7EA7 SEA BASI7 PROGRAMME
JOI7T MA7AGI7G AUTHORITY
REGIO7E AUTO7OMA DELLA SARDEG7A
VIALE TRE7TO 7. 69
09123 CAGLIARI
ITALY

يجب أن يكتب على الغالف إعالن
”“EPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme: call for proposals on standard projects

وتتم االشارة الى االولوية واالجراء المقدمة له المنحة ،إضافة الى االسم الكامل وعنوان مقدم الطلب
وعبارة:
O APRIRE/OT TO BE OPEED BEFORE THE OPEIG SESSIO
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يجب ان يتحقق مقدمو الطلبات من نموذج الطلب باستخدام قائمة االختيار )الجزء  4من نموذج الطلب(.
يجب إرسال الطلبات خالل

th

October 20 , 2009

يتم قبول الطلبات في حال استالم النسخ المطبوعة المذكورة أعاله والقرص المدمج ضمن الموعد المحدد كما ھو موضح من
تاريخ االرسال ،وتاريخ ختم البريد لوصل االيداع .في حال تسليم الطلبات باليد ،فإن موعد استالم الطلبات ھو السادسة مساء
حسب التوقيت المحلي( في ايطاليا )وكما سيوضح على الوصل المؤرخ والموقع .لن يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد
وسيرفض الطلب بناء على ھذا االساس فقط .إضافة الى ذلك ،وألسباب الفعالية االدارية ،فإن ھيئة التصرف المشتركة سترفض
أي طلب تم تقديمه ضمن الموعد المحدد ولكن تم استالمه بعد تاريخ سريان الموافقة على تقرير التوافق االداري الذي يتم من قبل
لجنة اختيار المشاريع )كما ھو موضح في ارشادات لمقدمي الطلبات(.

اختيار المشاريع
سيتم تقييم جميع مقترحات المشاريع من قبل لجنة اختيار المشاريع كما يلي:
 .1فحص التوافق االداري
 .2فقط المشاريع التي توافق المعايير االدارية ستخضع الى تقييم النوعية بناء على معايير االختيار المعتمدة من قبل لجنة
المتابعة المشتركة.
 .3التحقق من شرعية مشاركة مقدم الطلب والشركاء
تم وصف عملية االختيار التفصيلية ومعايير التقييم في مستند" إرشادات لمقدمي الطلبات ".ستقوم لجنة اختيار المشاريع بإرسال
قائمة بالمشاريع المختارة الى لجنة المتابعة المشتركة للموافقة عليھا.

معلومات إضافية
يرجى مالحظة أنه على جميع الجھات مقدمة الطلبات والشركاء المنتميين إلى دول االتحاد االوروبي التالية تقديم  % 100من
نفقاتھم خالل عملية التدقيق.
-

إيطاليا

-

فرنسا

-

قبرص

-

مالطا

-

اليونان

-

اسبانيا

تتوفر معلومات إضافية عن البرنامج وشروط تقديم مقترحات المشاريع ومعايير التقييم على الموقع االلكتروني التالي:
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.www.enpicbcmed.eu
 أو مكاتب الفروع أو جھات االتصال المحلية على،يمكن االتصال بھيئة التصرف المشتركة أو السكرتاريا الفنية المشتركة
:العناوين التالية

- JOI7T MA7AGI7G AUTHORITY
ENPI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
VIALE TRENTO N. 69
09123 CAGLIARI - ITALY
www.enpicbcmed.eu
enpi.projects@regione.sardegna.it
- BRA7CH OFFICE FOR THE WESTER7 MEDITERRA7EA7 - VALE7CIA
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA PRESIDENCIA
C/ CRONISTA CARRERES 11, 4º
46003 VALENCIA – ESPAÑA
enpicbcmed_valencia@gva.es
- BRA7CH OFFICE FOR THE EASTER7 MEDITERRA7EA7 - AQABA
AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (ASEZA)
P.O.BOX 2565 - AQABA 77110 - JORDAN
CBC-Aqaba@aseza.jo

تتوفر قائمة ببياناتھم على الموقع االلكتروني.  يمكن االتصال بنقاط االتصال الوطنية،للمزيد من المعلومات
:التالي
.www.enpicbcmed.eu
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