
 
 

 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

 نداء لمساعدة السلطات المحلية ومجموعة السلطات

في الضواحي االجتماعية وفي النقب لتنفيذ وتطبيق  المحلية   

  ةاالقتصادي التنميةميزانية تمنع  عوائقمشاريع ذات 

 المحلية أو اإلقليمية 

للسلطات المحلية / مجموعة السلطات المحلية في النقب والجليل بهذا  تتوجه "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة. 1

 وفي الضواحي االجتماعية ) السلطات المعرفة بأكملها كضواحي اجتماعية ( لتقديم طلبات لتخصيص ميزانيات لبرامج ومشاريع تّولد النمو في

ميزانية. هو عدم توفر تنفيذها دونالذي يحول وحيد ال عائقالمجال التنمية االقتصادية،   

ويتطرق لتخصيص ميزانية لمشاريع وبرامج تؤدي لزيادة اإليرادات أو لتوفير في النفقات من بين المجموع الكلي  2019. النداء هو لسنة 2

انية . ميز عوائقاإليرادات الذاتية / ميزانية نفقات السلطات المحلية / مجموعات السلطات في  الضواحي االجتماعية وفي النقب وذلك بإزالة 

تقديم طلب بموجب ب المعنية بتلقي ميزانية من الوزارة ، النق وفي االجتماعية الضواحي في السلطات مجموعات/  المحلية السلطاتيُطلب من 

 المفصل في هذا النداء . 

. على الطلب أن يستوفي  شروط الحد األدنى المفصلة في النداء التي تشمل فيما تشمله طلب لمشروع قابل للتطبيق ومتاح مرافق ببرنامج 3

اهية ، بحيث مبل للتطبيق للمشروع المتاح، الذي  لم يُطور بعد ولم تبدأ مرحلة أياً كانت لتنفيذه ) باستثناء تخطيطه( بسبب عائق ميزانية تجاري قا

زانية من البرنامج يجب أن تكون إزالة العوائق الميزانية وليست عوائق أخرى. االشتراك الذاتي ) بالنسب المئوية( يُطلب من مقدم الطلب لتلقي مي

% 5 4.01 -7%، سلطات محلية بمستوى اجتماعي 0 1-4اقتصادي  –سلطات محلية بمستوى اجتماعي  –ميزانية المشروع، بموجب التفصيل 

%. 10وأعلى :  8سلطات محلية بمستوى اجتماعي  ،  

 البريد عبرخطياً فقط  االستفسارية األسئلة تقديم يجب.  12:00 الساعة 10.10.2019  تاريخ هو االستفسارية األسئلة لتقديم الموعد األخير. 4

 ، يُنشر الرد على االسئلة االستفسارية في موقع الوزارة على االنترنت.  natalym@png.gov.ilااللكتروني على العنوان : 

. تقدم الطلبات في مغلف مغلق يسجل عليه اسم السلطة / المجموعة  14:00الساعة  10.11.2019الموعد األخير لتقديم الطلبات هو تاريخ . 5

/ة الطلب و" نداء لمساعدة السلطات المحلية ومجموعة السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية وفي النقب لتنفيذ وتطبيق مشاريع ذات  مقدم

 تقدم المغلفات في الصندوق المخصص ) ُمسجل عليه يافطة تحمل اسم النداء ( عوائق ميزانية تمنع التنمية االقتصادية المحلية و/أو اإلقليمية ". 

 . أبيب تل( 13) الطابق  8 الملك شاؤول سدروت العنوان في يوضع في وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل ، 

ً  المنطقة في للسيارات وقوف مكان إيجاد ولضائقة المرورية لالزدحامات العروض مقدمي انتباه نلفت  تُجرى التي األمنية للفحوصات وأيضا

 . متأخراً يلغى كلياً  يصل الذي العرض. الوزارة لزوار

للحصول على الميزانية مفصلة في مستندات النداء، بموجب النص الملزم الذي  شروطال وباقي تحديد الميزانيات  معايير. شروط الحد األدنى، 6

 على والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة موقع في المنشورةو يشمل مستندات ذات صلة والشروط الكاملة بما في ذلك شروط الحد األدنى، 

 . www.negev-galil.gov.il:  بالعنوان االنترنت

 ل الزمنية . ال تلتزم الوزارة بقبول طلب أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان،  بما في ذلك نتيجة تشويشات في الجداو7

النداء ، تعليمات بالنداء وفي االستمارات ذات الصلةعالن وبين التعليمات الموجودة في أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإل. 8
 . واالستمارات ذات الصلة هي الملزمة

تحديد الميزانياتلجنة        

   

 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 
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