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،  المسارات الثقافية للتنمية االجتماعية واإلقتصادية المستدامة في البحر األبيض المتوسط 
 ENI CBC MED Programme :بالتمويل من

  n.A-A.1.3_0090رقم المرجع:

 

بتير  –القسم الجديد من بيت مرسم للمجالس المحلية على فرص المنح   

في فلسطين  CROSSDEV   مشروع 

CISP  مؤسسة 

لزيارة الميدانية ا   قائمة  تقييم   

 

 معلومات عامة عن مقدم الطلب  

 اسم المجلس المحل   

 اسم ممثل المجلس  

 المدينة/القرية  

 

 الرقم    البنود   العالمات 

 1  الموقع:  
  أو بالقرب منه؟ مكانهل موقع /  

وع يقع عل طول مسار المشر المشر  1.1 

http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev
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 قرار التقييم:  

وع يجتذب الزوار بالفعل )السياح المحليون والدول مكان هل موقع /   ن المشر ،  ي 
الزوار  ، إلخ(؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فكم عدد  طالب جامعات  –شبابية  مجموعات 

 عل أساس سنوي؟ 

1.2 

وع بإمكانية واضحة لجذب المزيد من الزوار؟  مكانهل يتمتع موقع /     1.3 المشر

وع بواسطة وسائل النقل العام؟كان هل يمكن الوصول إىل موقع / م   1.4 المشر

وع" لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ كانهل يمكن الوصول إىل "موقع / م   1.5 المشر
وع والمنطقة المحيطة بهما كان هل موقع / م  جميلة وصحية  نظيفة و يتمتع ببيئة  المشر

 ؟
1.6 

  حالة   
  مبنن / بنية تحتية: هل المبنن / البنية التحتية فن

وع فن إذا كان سيتم تنفيذ المشر
ام تدابت  السالمة؟   مقبولة ، مع احتر

1.7 

 مقدم الطلب:  
 

2 

ن  ء المجلس مقدم الطلب أو أحد أعضا  هل   عل التحدث بلغة أجنبية  قادرين / الموظفي 
ية -واحدة عل األقل  ن  ويفضل أن تكون اإلنجلت 

2.1 

ستخدام وسائل التواصل قادر ا/ طاقم العمل  ء المجلس مقدم الطلب أو أحد أعضا  
وع  وي    ج للمشر  االجتماع  بانتظام للتر

2.2 

لديه معلومات جيدة عن تاري    خ القرية / المنطقة والتقاليد  يثبت مقدم الطلب أن   
 والمواقع الثقافية

2.3 

  المنطقة وكيفية تطويرها 
 2.4 يثبت مقدم الطلب أن لديه معرفة جيدة بالسياحة فن

    
  االستثمارات المستقبلية فن

السياحة  بشكل عام و  مقدم الطلب لديه الرغبة فن
وع بشكل خاص   المشر

2.5 

وع / الموقع   2.6 مقدم الطلب لديه خطة تشغيلية إلدارة المشر

وع و / أو للقرية / المنطقة / المجتمع   2.7 مقدم الطلب لديه خطة تسويقية للمشر
حة:   وع/الفكرة المقتر  المشر
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ان  ،تم الحصول عل الموافقة والتشجيع من أعضاء المجتمع  أو  ، وزارة السياحةالجت 
 أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة 

3.1 

حة     القرية/ المدينة المقتر
وع فن  واقعية وقابلية تطبيق المشر

 
3.2 

وع    3.3 مبدع ومبتكر الفكرة / المشر

وع ب   3.4 للمنطقة وقطاع السياحة   االحتياجات الفعليةله صلة ب المشر
 3.5 المحلية  البيئة على متوقع سلبي تأثير  له ليس 

وع بهدف     وتنشيط السياحة   جذب الزوار اىل  المشر
 

3.6 
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 التوقيع  

 
 :ومناصبها التقييم لجنة أسماء

 1 . 

 2 . 

 3 . 
  
 

 التاري    خ 

 مجموع العالمات  

 التقييم العام  
  بشدة 

/ راضن  
/ راضن  

  بشدة/ غت  راضن
 غت  راضن

 
 طريقة التقييم: 

   - 1المعيار: 
   -2، بشدةغت  راضن

    - 3 غت  راضن
  بشدة -4 راضن

 راضن
 


