
 לכבוד 

 מנכ"ל הרשות המקומית 

 שלום רב,  

קול קורא מטעם האיחוד האירופי לפרויקטים לשיפור תרומתן של הרשויות לממשל ולתהליכי הפיתוח הנדון: 
 בישראל

 
ולהביאן לידיעת  ם לעצמו למטרה לאתר יוזמות אופרטיביות בזירה הבינלאומיתבמרכז השלטון המקומי שינהל קשרי חוץ מ

 ציבור השלטון המקומי. 
 

 . מיליון אירו 2-כבהיקף כולל של  ,על קול קורא מטעם האיחוד האירופי להודיעכםבתוך כך ברצוננו 
 

שיפור תרומת הרשויות המקומיות לתהליכי ממשל ופיתוח, כתנאי מקדים לחברה פתוחה מטרתו העיקרית של המענק היא 
 ושוויוניות. 

 
 :העיקריות הןהמטרות 

 
לא עולה בהן ברשויות מקומיות קטנות ובינוניות )רשויות שמס' התושבים שיפור יכולות מנהיגות ויכולות מוסדיות  .1

 (.200,000על 

 

שמס' ל רשויות מקומיות ש (due diligence, accountabilityמחויבות למתן דין וחשבון, שקיפות ואחריות )שיפור  .2
 (.200,000בהן לא עולה על התושבים 

  
 יורו לתכנית מוצעת. 400,000-ל 300,000ם המבוקשים במסגרת הקול קורא נעים בין המענקי

אין במכתב זה כדי לבטל את החשיבות שבקריאה מדוקדקת של הקול הקורא המקורי, על כל היבטיו. מדובר בפניה 
 ור.מורכבת מטעם האיחוד האירופי, ואין מנוס מלהתעמק בכלליה ובדרישותיה במק

 בריסל(. )שעון  23:00בשעה , 30/11/2016הוא  (concept notesתיאור ראשוני של הרעיון לפרויקט )חרון להגשת המועד הא

 לא יתקבלו מסמכים שיוגשו באיחור.

)שעון ת"א(, בבית מלון לאונרדו  10:00בשעה  2016בספטמבר  27 –יתקיים ב מפגש תדרוך ומידע מטעם האיחוד האירופי 
 , רמת גן. 14סיטי טאואר, רח' זיסמן 

  . a.euOPERATIONS@eeas.europ-DELEGATIONISRAEL, למייל: 2016לספטמבר  19-מייל עד ליש להירשם למפגש, באמצעות 

מניסיון העבר אנו מדגישים את חשיבות ההשתתפות בהדרכה, ומבקשים בכל לשון של בקשה להירשם ליום העיון הנ"ל בכתובת 

  yasmins@masham.org.il המצוינת מעלה, ובהעתק אלינו:

)נציג אחד  שם הארגון אותו הוא מייצגאימייל של האדם שיגיע למפגש, ויש להזדהות במייל על ידי שם ושם משפחה, כתובת 
 ל ארגון(. המפגש ללא עלות.לכ

 

mailto:DELEGATIONISRAEL-OPERATIONS@eeas.europa.eu
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לא באמצעות הדואר האלקטרוני, תוך ציון הקול קורא אודותיו הנכם פונים,  ,אודות הקול קוראשאלות ענייניות ניתן לשאול 

FOR-CALL-ISRAEL-DELEGATION-להגשת המסמך. לכתובת המייל שלהלן: ימים לפני המועד האחרון  21 –יאוחר מ 

PROPOSALS@eeas.europa.eu 

 לא יתקבלו שאלות ולא יינתן מענה למי שיפנה לאחר המועד המצוין מעלה.

על פי ההנחיות של האיחוד האירופי, כפי ,  PADORלהירשם דרך תוכנת  ארגון הפונהנת להשיב לקול קורא זה, על העל מ

לינק למדריך למשתמש לתוכנת בעבר.   PADORשאלו מופיעות באתר האיחוד. זאת, במידה ולא נפתח לארגון רישום 

PADOR  :https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect/external/  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-   :כול המסמכים הרלוונטיים לקול קורא זה נמצאים בלינק להלן

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152660 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

    

 רות וסרמן לנדה       אלי לוי

 סמנכ"ל  קשרי חוץ    ראש המועצה המקומית להבים

 מרכז השלטון המקומי   יו"ר ועדת קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי

 

 

 

 

 

 

 דע:

 רעות, מר חיים ביבס-יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר שלמה דולברג
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