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برنامج دعم قطاع الحماية االجتماعية في 

 األردن بدعم من االتحاد األوروبي

ENPI/2018/402-607 

 مكّون "دعم مؤسسات المجتمع المدني

واستبدال الرعاية اإليوائية بالتعاون مع  

 مؤسسات المجتمع المدني"

 

 ينفذه منظمة الخبرة الفرنسية

 بالشراكة مع وزارة التنمية االجتماعية

 المتعاقدة: الجهة

 منظمة الخبرة الفرنسية 
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Thank you for submitting your questions  
 

Please note that the Call for Proposals Guidelines is the main and only reference document 
that includes all information and thoroughly explains the application process. We hope that 

the clarifications below will help you complete your applications successfully. 
 

     As stated in the Guidelines and mentioned during information sessions, 
to ensure equal treatment of applicants, the Contracting Authority cannot give individual 

replies to questions, a prior opinion on eligibility criteria, project descriptions/activities. 

 
 

 شكراً إلرسال استفساراتكم
 

ات ويوضح نود أن ننوه بأن الدليل التوجيهي هو المرجع الوحيد واألساسي الذي يشمل جميع المعلوم

 تساؤالتكم نتجيب عإالّ أنكم ستجدون أدناه بعض التوضيحات، التي نأمل أنها . جميع إجراءات التقديم

 . وتمكنكم من إكمال طلباتكم بنجاح
 
 

ة المتساوية لجميع ليل التوجيهي وتّم التطّرق إليه في الجلسات التعريفية، لضمان المعاملكما ورد في الد

أو عن رأي الجهة  المتقدمين ال يمكن للجهة المتعاقدة باإلجابة على األسئلة المتعلقة بالحاالت الفردية

 . المتعاقدة بأهلية المتقدمين أو بوصف المشروع أو األنشطة
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   Questions & Answers ةأسئلة وأجوب  

من هي الجهات المؤهلة ( 1 س  1
ضمن هذه الدعوة لتقديم 

حات؟  ومن يعتتر المقتر
؟   متقدم رئيسي

 
( هل وجود متقدم مشارك 2

ضمن هذه الدعوة لتقديم 
ي كما  إلزامي  

 
كان الحال ف
الدعوتي   السابقتي   لتقديم 
وع؟ حات ضمن المشر  المقتر

1) Who is eligible 
under this Call for 
Proposals? And who 
is considered a “lead 
applicant”?  

2) Is having a co-
applicant under this 
Call mandatory like 
it was under the 
previous Calls for 
Proposals of this 
Project? 

Q 

1  

( يرجر الرجوع إىل القسم 1 ج
2.1  .  من الدليل التوجيهي
 

و  ط يجب أن تتوفر الشر
ي المتقدم الرئيسي 

 
 التالية ف
ي تق)وهو 

دم الجهة التر
لكي يكون  (نموذج الطلب

 للحصول عىل 
ً
مؤهال

 المنحة: 

  أن يكون مؤسسة
مسجلة بموجب  أردنية

 القواني   النافذة

  جمعيةوأن يكون 
قانون مسّجلة بموجب 

أو أن يكون  الجمعيات
كة  ربحية غي   شر

قانون مسّجلة بموجب 
  
 
كات األردن أو  الشر

 ،ؤسسة غي  ربحيةم
بهدف تم تأسيسها 

خدمة المصلحة 
العامة والنفع العام 

ذلك بموجب النظام )
 األساسي لها أو عقد 

ي    ع  ي التشر
 
التأسيس أو ف

ئ ل  .ها(المنسر

1) Please refer to 
Section 2.1 of the 
guidelines.  

 
The ‘lead applicant’, i.e. 
the entity submitting the 
application form, must: 
 

 be a Jordanian legal 
entity; and 

 be a Society 
registered in 
compliance with the 
Jordanian law on 
Societies, or be a 
not-for-profit 
company registered 
in compliance with 
the Jordanian 
Companies law, or 
be an organisation 
which is not-for-
profit, and was 
established to 
pursue objectives 
of general / public 
interest (as per the 

A 
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  وأن يكون مض  عىل
 عىل سنتي   تسجيله 

من تاري    خ تقديم  األقل
وع ح المشر  .مقتر

  مسؤولوأن يكون 
عن  مباشر  بشكل

وع وإدارت ه إعداد المشر
بالتعاون مع المتقدم 

 أو المتقدمي   ) المشارك
  (المشاركي   

ّ
يقترص  وأل

دوره عىل دور الوساطة 
ي حال )بي   األطراف 
 
ف

 .(وجودهم

  وأن تكون منطقة
 أعماله األردن. 

 
هذه الدعوة لتقديم ( 2

حات تختلف عن  المقتر
سابقاتها )الدعوتي   األوىل 
والثانية(، فوجود متقدم 

كن ول مشارك غت  إلزامي 
وع  يعتتر إضافة قّيمة للمشر
عند تقييمه )يرجر الرجوع 

من الدليل  3إىل القسم 
ات  ، مؤشر التوجيهي

 التقييم(
 

عىل المتقدمون المشاركون 
أن يستوفوا معايت  إن وجد 

طّبق عىل 
ُ
األهلية كما ت

المتقدم الرئيسي نفسه، 
أن يكون " معيار باستثناء

مض  عىل تسجيله سنتي   
ح من تاري    خ تقديم  مقتر

وع". إ  يمكن ذ المشر
 أن المشاركي    للمتقدمي   

 عىل مض   قد  يكون
 من واحدة سنة تسجيلهم

ح تقديم تاري    خ  مقير
وع  .المشر

 

statutes, articles of 
association or the 
legislation through 
which the 
organisation was 
established); and 

 be legally registered 
for a minimum of 2 
years at the 
application 
submission date; 
and 

 be directly 
responsible for the 
preparation and 
management of the 
action with the co-
applicant(s) (if any) 
and not be acting as 
an intermediary; 
and 

 the area of 
operations should 
be in Jordan. 
 

2) Unlike under the 
previous Calls for 
Proposals of this 
Project (01/2020 + 
02/2020), having a 
co-applicant(s) 
under this Call is not 
mandatory, but is 
considered an asset 
when the 
application is 
evaluated (please 
see Section 3 of 
these guidelines – 
evaluation grid). 
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ي أن يقترص دور 
ال ينبغ 

، إن وجد  ،المتقدم المشارك
عىل توفت  الخدمات 

 .اللوجستية المحلية
 

ي 
 
يشارك المتقدم المشارك ف
وع  تصميم وتنفيذ المشر

ي وتعتتر التكال
يف التر

بنفس درجة  مؤهلةيتحّملها 
ي يتحّملها 

التكاليف التر
 المتقدم
 .الرئيسي 

Co-applicants must 
satisfy the same eligibility 
criteria as the lead 
applicant itself except for 
the criterion “be legally 
registered for a 
minimum of 2 years at 
the application 
submission date”. Co-
applicants must be legally 
registered for a minimum 
of 1 year at the 
application submission 
date 
 
The role of a co-applicant 
should not be limited to 
the provision of local 
logistics. 
 
Co-applicants participate 
in designing and 
implementing the action, 
and the costs they incur 
are eligible in the same 
way as those incurred by 
the lead applicant. 

ح  س  2 هل يمكن تقديم المقتر
 باللغة العربية؟

Can we submit the 
application in Arabic? 

Q 

2  

نعم، مع أن اللغة الرسمية  ج
ية  نامج هي اللغة اإلنجلت   للتر
 أنه ضمن هذه الدعوة 

ّ
إل

حات يمكن  لتقديم المقتر
موا نماذج 

ّ
للمتقدمي   أن يقد

باللغة المعّبأة طلب المنحة 
يةالعربية أو اإل   . نجلت  

Yes. Even though the 
official language of this 
programme is English, 
under this Call, 
applicants may apply in 
Arabic or in English 

A 

هل يمكن تقديم منح فرعية  س  3
وع؟ ح مشر  من خالل مقتر

Can we give sub-grants 
through proposal we 
submit?  

Q 
3  

اح ال يج ج وز للمتقدمي   اقتر
دعم ماىلي ألي طرف ثالث، 

Applicants may not 
propose financial support 

A 
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سمح فل  وعليه
ُ
 بتقديم ي

 بموجب الفرعية المنح
 لتقديم الدعوة هذه

حات باستثناء )؛ المقير
م لالحتياجات

ّ
 الدعم المقد

ي 
 
الخاصة للمشاركة ف

 األنشطة(. 

to third parties. Thus, no 
sub-granting is  allowed 
under this Call for 
Proposals; (with the 
exception of special 
needs support to  
participants in activities). 

هل يمكن التقدم لتنفيذ  س  4
ي اربد وجرش 

 
وع ف المشر

 معا؟

Can we submit a proposal 
to implement a project in 
Irbid and Jerash at the 
same time? 

Q 

4  

ي يتم  ج
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

  .محافظة
مكن أن تتواجد مؤسسات ي

ي المهتمة 
المجتمع المدن 

ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

إن كانت منطقة أعمال 
م الرئيسي ال تقع 

ّ
المتقد
وع ضم ن منطقة تنفيذ المشر

المختارة، فسيتمكن من 
نقاط إضافية عىل  الحصول

ي حال تقدم مع 
 
فقط ف

 أنمتقدم مشارك، عىل 
وع تنفيذ  منطقة تكون  المشر
 أعمال منطقة ضمن تقع

 أحد \ المشارك المتقدم
 المتقدمي   
بحسب النظام (المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 (. بموجبه

Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome.  
Interested CSOs can be 
located anywhere in 
Jordan, reaching the rural 
and urban (especially 
deprived) areas. 
Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 

A 

هل المشاركة مقترصة فقط  س  5
عىل محافظة العاصمة 

 والكرك وجرش؟

Is the participation 
limited to Amman, Karak 
and Jerash? 

Q 5  
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هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردالمحافظات 
 
. نف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة)

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة، المشر 

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban 
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of 
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 

A 

 س  6
هل يمكن دعم مشاري    ع 
بيئية .يكون لها جدوى 
اقتصادية واجتماعية 
وتوعوية تتعلق بالقانون 

 اإلطاري إلدارة النفايات؟

Do you support 
environmental projects 
that are feasible on 
economic, social and 
awareness levels related 
to the emergency law of 
waste management? 

Q 

6  
لضمان المعاملة المتساوية  ج

لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو   عن وصف المشر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 

A 
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أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

هل يقترص الموضوع  س  7
الرئيسي لهذه الدعوة لتقديم 

حات عىل التحديات المقتر 
ي ظهرت أثناء 

االجتماعية التر
وس كوفيد  ؟19جائحة فت 

Is the main theme of this 
Call for Proposals related 
only to social challenges 
which appeared during or 
after the Covid-19 
pandemic? 

Q 

7  

الموضوع األساسي لهذه  ج
حات  الدعوة لتقديم المقتر

 االجتماعية تجابةاالس "
وس لجائحة  كورونا   في 

 )". 19 كوفيد ( المستجد 
 
 

 وأن الجائحة أدت
ً
 خصوصا

إىل تفاقم األسباب الرئيسية 
ي 
 
ي تعريض الفئات الهشة ف

 
ف

وأصبح   الخطر. المجتمع إىل
العديد من األشخاص 

اء الجائحة. ستضعفي   جرّ م
ب ويمكن للمشاري    

ّ
ع التغل

، عىل التحديات الجديدة
والتحديات االجتماعية 
ي ساءت بسبب 

القديمة التر
 الجائحة. 

 
وبعبارة أخرى، تسغ الدعوة 
حات  الثالثة لتقديم المقتر
ي 
إىل تمويل المشاري    ع التر

التخفيف من األثر  تهدف إىل
وس االجت ماعي لجائحة فت 

وتقدم آليات  ،19كوفيد 
ي المناسبة،

 
وتنفيذ  التعاف

The main theme of this 

Call for Proposals is 

“Social Response to the 

Covid-19 related  

crisis”; the Covid-19 

related crisis has 

exacerbated key factors 

and symptoms of 

vulnerability. More 

people became 

vulnerable. Projects can 

respond to new 

challenge but also 

address continuing pre-

existing social issues 

that have worsened 

due to Covid-19.  

In other words, this 

third Call for Proposals 

seeks to fund projects 

aiming to mitigate the 

social  impact of Covid-

A 
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اتيجية الوطنية  االستر
للحماية االجتماعية 
باإلضافة إىل مساعدة وزارة 
ي الوفاء 

 
التنمية االجتماعية ف

اماتها، وتحسي   قدرة   
ي التر

 
ف

المجموعات المستضعفة، 
قدرة مؤسسات  وكذلك
ي المجتم

ي التر
ع المدن 

ي 
 
 تدعمهم عىل الصمود ف

هذه األزمات  مواجهة
 واألزمات المستقبلية. 

 
 1.2يرجر الرجوع إىل القسم 

ي الدليل التوجيهي للمزيد 
 
ف

من المعلومات عن أهداف 
هذه الدعوة لتقديم 

حات.   المقتر

19, present relevant 

recovery mechanisms, 

contribute to the  

implementation of the 

National Social 

Protection Strategy as 

well as help MoSD fulfil 

its  mandate and 

improve the capacity of 

vulnerable people as 

well as the capacity of 

the  CSOs that support 

them to be resilient to 

this and future crises. 

Please refer to Section 

1.2 of the guidelines for 

the objectives of this 

Call for Proposals. 

هل محافظة الزرقاء ضمن  س  8
وع؟ ي المشر

 
 هذه المناطق ف

Does Zarqa Governorate 
fall under the area of 
implementation of this 
project? 

Q 

8  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي 

المهتمة المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban 
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 

A 
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ي حال نقاط 
 
إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

if the area of operations 
of at least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 

هل التقديم متاح لكل  س  9
ي 
مؤسسات المجتمع المدن 

بغض النظر عن الجهة 
المرخصة لديها، مثال 
مؤسستنا مرخصة تحت 
مضلة وزارة الصناعة 

 والتجارة؟

Applying to this call is it 
open for all CSOs 
regardless their line 
ministry, for example we 
are licenced under the 
Ministry of Industry and 
Commerce? 

Q 

9  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر

يرجر  أنشطة محددة. 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

  2.1قسم معايت  األهلية 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 

A 

هل هناك دعم للجمعيات  س  10
 الزراعية؟

Is there any support to 
agricultural societies? 

Q 

10  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 

تعاقدة إعطاء رأي مسبق الم
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

  .2.1قسم معايت  األهلية 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 

A 
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refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 

نحن مجموعة من  س  11
األشخاص متعايشي   مع 
فايروس نقص المناعة 
ي نريد أن نستفش  البشر
منكم، هل تستطيعون 
مساعدتنا عىل أنشاء جمعية 

يشي   مع تختص بالمتعا
فايروس نقص المناعة 
ي حيث أننا نطمح إىل  البشر
العمل عىل إنشاء مشاري    ع 
 ، ، بشكل جماعي للمتعايشي  
حتر نواجه ظروف الحياة 
بحيث نعد من الفئات 
المستضعفة ونحتاج بشكل 
جدي إىل الحماية 

 االجتماعية. 

We are a group of people 
living with Human 
Immunodeficiency Virus 
(HIV) we would like to ask 
if would you be able to 
support us to establish a 
society for people living 
with HIV. We are aspiring 
to establish projects for 
people living with HIV 
collectively to be able to 
overcome life challenges 
as we are considered to 
be among the vulnerable 
groups in the society and 
we are in a serious need 
for social protection. 

Q 

11  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات. لتقدي  م المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

A 

هل يجوز أن تقدم مؤسسة  س  12
تابعه لوزارة الصناعة 
والتجارة كمؤسسة غت  

 ربحية؟

Can an institution 
registered under ministry 
of trade and commerce 
apply as a non-profit 
organisation? 

Q 12  
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 ج

 
لضمان المعاملة المتساوية 
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 .2.1قسم معايت  األهلية 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 

 
A 

ي  س  13
 
المرحلة  نحن تقدمنا ف

السابقة، وبصدد توقيع 
االتفاقية، هل نستطيع أن 

 نتقدم للمرحلة الحالية؟

We applied to the 
previous call and now we 
will sign the agreement, 
can we apply for this call 
as well? 

Q 13  

م   ج
ّ
ال يجوز منح المتقد

الرئيسي أكتر من منحة 
واحدة خالل هذا 

وع  المشر
(ENPI/2018/402-

607)  

   ال يجوز منح المتقدم
المشارك أكتر من منحة 
واحدة خالل هذا 

وع  المشر
(ENPI/2018/402-

607) 

 the lead applicant 

may not be awarded 

more than one grant 

under this Project 

(ENPI/2018/402-607);  

 a co-applicant may 

not be awarded more 

than one grant under 

this Project 

(ENPI/2018/402-607). 

 

A 

هل نستطيع التقدم من أجل  س  14
تدريب وتأهيل فريق من 
شابات وشباب المجتمع 
المحىلي عىل آليات وتقنيات 
المشح التفاعىلي )دور 
ي التوعية 

 
المشح والفنون ف

وس كورونا( وكتابة  من فت 
النصوص وتصميم عروض 
مشحية صحية تفاعلية 

لمنطقة وكذلك لمجتمع ا

Can we apply for a project 
to train a team from the 
local community on the 
interactive theater (the 
role of theater and arts in 
raising awareness 
regarding COVID19 virus), 
on writing theater 
materials and design 
health plays that target 
the local community and 

Q 14  
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مجتمع مخيم األزرق 
؟  لالجئي  

the community of 
refugees at Al Azraq 
refugees camp? 

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر

ة. يرجر أنشطة محدد
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

 To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals.  
 

A 

ما هي أدن  وأعىل قيمة  س  15
وع؟  لتمويل المشر

What is the minimum and 
maximum amount to 
fund the project? 

Q 15  

أي منحة مطلوبة بموجب  ج
هذه الدعوة لتقديم 

حات يجب أن تكون  المقتر
بي   الحد األدن  والحد 
 :األقض للمبالغ التالية

 ا :  25,000لحد األدن 
 يورو

  :40,000الحد األعىل 
 يورو

 
أي منحة مطلوبة بموجب 
هذه الدعوة لتقديم 

حات ي جب أن تقع بي   المقتر
الحد األدن  والحد األقض 
 للنسب المئوية من مجموع
التكاليف الكلية المؤهلة 

وع  : للمشر

  الحد األدن  للنسبة
% من  60المئوية: 

Any grant requested 

under this call for 

proposals must fall 

between the following 

minimum and 

maximum amounts:  

∙ minimum amount: EUR 
25,000  

∙ maximum amount: EUR 
40,000  

Any grant requested 
under this call for 
proposals must also fall 
between the following 
minimum and maximum 

A 
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إجماىلي التكاليف 
وع  .المؤهلة للمشر

 

  الحد األعىل للنسبة
% من  95المئوية: 

إجماىلي التكاليف 
وع  انظر (المؤهلة للمشر
 (. 2.1.5إىل قسم 

 
أي (يجب تغذية الرصيد 

 إجماىلي التكلفة 
الفرق بي  

وع والمبلغ المطلوب  للمشر
من  )من الجهة المتعاقدة

انية  مصادر أخرى غت  المت  
ي أو  العامة لالتحاد األورونر
ي   صندوق التنمية األورونر

percentages of total 
eligible costs of the 
action: 

∙ minimum percentage: 
60% of the total eligible 
costs of the action. 

∙ maximum percentage: 
95% of the total eligible 
costs of the action 
 

وع  س  16 هل يجوز تنفيذ المشر
ي محافظة اربد؟

 
ح ف  المقتر

Can we implement the 
proposed project in Irbid 
governorate?  

Q 16  

هذه الدعوة لتقديم  أطلقت ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر
ي أكتر 

 
 من تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 

A 
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 المتقدم أعمال
 المتقدمي    أحد \ المشارك
لنظام بحسب ا( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

نرغب بمعرفة ما إذا كانت  س  17
ي استلمت 

المؤسسات التر
 األوىل تي   منح خالل الدعو 
لتقديم  والثانية مؤهلة

 
ً
حات أيضا من ضالمقتر

الدعوة الثالثة لتقديم 
حات ضمن إطار عمل  المقتر

وع الممول من االتحاد  المشر
ي  عم مؤسسات د"األورونر

ي واستبدال 
المجتمع المدن 

مع  الرعاية اإليوائية بالتعاون
ي 
" مؤسسات المجتمع المدن 

ة الذي  ذه منظمة الختر
ّ
تنف

اكة مع وزارة  الفرنسية وبالشر
 التنمية االجتماعية؟

We would be grateful to 
know whether 
organisations which 
received funding under 
the first two Calls for 
Proposals are also eligible 
to apply and receive 
funding under the third 
Call in the framework of 
the EU Funded Project 
“Support to Civil Society 
Organisations (CSOs) and 
De-institutionalisation 
with CSOs” implemented 
by Expertise France in 
partnership with Ministry 
of Social Development.    

Q 17  

م ال يجو  - ج
ّ
ز منح المتقد

الرئيسي أكتر من منحة 
وع  واحدة خالل هذا المشر
ENPI/2018/402-607)) 

ال يجوز منح المتقدم  -
المشارك أكتر من منحة 
وع   واحدة خالل هذا المشر
ENPI/2018/402-607)) 

- the lead applicant may 

not be awarded more 

than one grant under this 

Project (ENPI/2018/402-

607);  

- a co-applicant may not 

be awarded more than 

one grant under this 

Project  (ENPI/2018/402-

607). 

A 

هل يمكننا تقديم فكرة  س  18
ي محافظة 

 
وع لتنفيذه ف مشر

 معان ؟

Can we propose an idea 
to be implemented as a 
project in Ma’an 
governorate? 

Q 18  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 

A 
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ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر
ي أكتر 

 
من  تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
نظام بحسب ال( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban 
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 

ي  س  19
 
هل يجب أن نشمل ف
وع أسعار المواد  ح المشر مقتر
واألثاث والقيمة المطلوبة 

 والفكرة؟

Do we have to mention 
in the proposal the prices 
of materials, furniture, 
the requested material 
and the idea? 

Q 19  

ح  ج يجب أن يكون مقتر
ابط ويحتوي  وع متر المشر

سية عىل األهداف الرئي
واألنشطة األساسية 
باإلضافة إىل التكاليف 
والنتائج المرجو تحقيقها. 
يرجر مراجعة الدليل 
التوجيهي للحصول عىل 
المزيد من المعلومات عن 
هذه الدعوة لتقديم 

The proposal should be 
coherent, the main and 
specific objectives, 
activities, costs and 
results should be all 
connected. Please refer 
to the guidelines for more 
information about this 
Call for Proposals and its 
eligibility criteria in 

A 
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حات   ومعايت  األهلية المقتر
ي القسم 

 
ي ذلك  2.1ف

 
)بما ف

المشاري    ع المؤهلة 
 .والتكاليف المؤهلة(

Section 2.1 (including 
eligibility of projects and 
costs). 

هل تنفيذ المشاري    ع مقترص  س  20
عىل محافظات الكرك 

 وعمان وجرش؟

Is the implementation 
limited to Amman, Karak 
and Jerash? 

Q 20  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي بالم

 
ي أي مكان ف

 
وع ف شر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي 
 
 حال نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban 
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

A 
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ي  س  21
كم تبلغ قيمة المنحة التر

ي الخطة 
 
يمكن كتابتها ف

نامج  وع من التر المالية للمشر
ة؟ وما نسبة مساهمة  مباشر
ي المبلغ اإلجماىلي 

 
الجمعية ف
وع؟  للمشر

What is the amount of 
the grant that we can 
include in the financial 
plan of the project? What  
percentage contribution 
is expected from the 
society?? 

Q 21  

 
 ج

 
أي منحة مطلوبة بموجب 
هذه الدعوة لتقديم 
حات يجب أن تقع بي    المقتر
الحد األدن  والحد األقض 
 للنسب المئوية من مجموع

التكاليف الكلية المؤهلة 
و   :عللمشر

 

  دن  للنسبة الحد األ
% من  60المئوية: 

إجماىلي التكاليف 
وع  .المؤهلة للمشر

  الحد األعىل للنسبة
% من  95المئوية: 

إجماىلي التكاليف 
وع  انظر (المؤهلة للمشر

 ). 2.1.5إىل قسم 
 

أي )يجب تغذية الرصيد 
 إجماىلي التكلفة 

الفرق بي  
وع والمبلغ المطلوب  للمشر

من  (من الجهة المتعاقدة
انيةمصادر أ  خرى غت  المت  

ي أو  العامة لالتحاد األورونر
ي   .صندوق التنمية األورونر

Any grant requested 

under this call for 

proposals must fall 

between the following 

minimum and 

maximum percentages 

of total eligible costs of 

the action:  

∙ Minimum percentage: 
60% of the total eligible 
costs of the action.  

∙ Maximum 

percentage: 95% of the 

total eligible costs of 

the action (see also 

Section  2.1.5).   

The balance (i.e. the 

difference between the 

total cost of the action 

and the amount  

requested from the 

Contracting Authority) 

must be financed from 

sources other than the  

general budget of the 

European Union or the 

European Development 

Fund. 

 
A 
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ي  س  22
 
وع ف هل يمكن تنفيذ المشر

ي كنانة؟
 لواء بت 

Can we implement the 
project in Bani Kinana 
area? 

Q 22  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى ا لمقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

منطقة  إن كانت .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد ا لتأسيس أو األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

 This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

A 

هل يجوز للجمعيات  س  23
ي هذا 

 
التعاونية المشاركة ف

نامج؟  التر
 

Can cooperatives 
participate in the 
project? 

Q 23  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 

A 
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المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر

حددة. يرجر أنشطة م
 / مراجعة الدليل التوجيهي

  2.1قسم معايت  األهلية 

and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 

هل محافظة عجلون  س  24
ي 
 
نامج ف مشمولة بهذا التر

 هذه المرحلة ؟

Is Ajloun governorate 
included in this phase of 
the project? 

Q 24  

هذه الدعوة لتقديم  ج
حات عىل مستوى  المقتر
ي تستهدف جميع 

وطت 
يمكن حافظات األردنية. الم

أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

قة تنفيذ تقع ضمن منط
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 

A 

هل المتقدمون المشاركون  س  25
ي 
 
بند أساسي يجب كتابته ف

Is the co-applicant 
mandatory that we need 

Q 25  
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هل يمكنكم   تقديم الطلب؟
التوضيح بخصوص المتقدم 

 المشارك؟

to mention in the 
proposal? 

م مشارك غت   ج
ّ
وجود متقد

إلزاميا ضمن هذه الدعوة 
حات ويعتتر 

لتقديم المقتر
ة إضافية تمنح المزيد من  مت ّ 

ي عملية التقييم
 
 النقاط ف

من هذا  3اطلع عىل القسم (
 .)دول التقييمج –الدليل 

 
إذا قرر المتقدم الرئيسي أن 

ال م مع متقدم مشارك فيتقد
ي أن يقترص دور المتقدم 

ينبغ 
عىل توفت   ،المشارك

الخدمات اللوجستية 
 . المحلية

 
 

ي 
 
يشارك المتقدم المشارك ف
وع  تصميم وتنفيذ المشر

ي يتحّملها وتعت
تر التكاليف التر

 
ّ
لة بنفس درجة مؤه

ي يتحّملها 
التكاليف التر

 المتقدم
 .الرئيسي 

 
عىل المتقدمون 

أن  ،وا إن وجد، المشاركون
يستوفوا معايت  األهلية كما 
طّبق عىل المتقدم الرئيسي 

ُ
ت

أن "معيار باستثناءنفسه، 
يكون مض  عىل تسجيله 
سنتي   من تاري    خ تقديم 

وع". إ ح المشر  يمكن ذ مقتر
 أن المشاركي    للمتقدمي   

 عىل مض   قد  يكون
 من واحدة سنة تسجيلهم

ح تقديم تاري    خ  مقير
وع  .المشر

 

Having a co-applicant(s) 
under this call is not 
mandatory, but is 
considered an asset 
when the application is 
evaluated (please see 
section 3 of the 
guidelines – evaluation 
grid).  
 
If the choice is made to 
apply with one or more 
applicants, the role of 
this or of these co-
applicants should not be 
limited to the provision 
of local logistics.  
 
Co-applicants participate 
in designing and 
implementing the action, 
and the costs they incur 
are eligible in the same 
way as those incurred by 
the lead applicant.  
 
∙ Co-applicants )if any) 
must satisfy the eligibility 
criteria as applicable to 
the lead applicant itself  
(please refer to Section 
2.1 of the guidelines) 
except for the criterion 
“be legally registered for 
a minimum of 2 years at 
the application 
submission date”. 

A 
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م يتوّجب ع
ّ
ىل المتقد

التوقيع ) إن وجد  (المشارك
ي 
 
عىل التعهد الموجود ف

من نموذج طلب  ٤القسم 
 .المنحة

 

Co-applicants must be 
legally registered for a 
minimum of 1 year at the 
application submission 
date. 
 
∙ Co-applicants, if any, 
must sign the mandate in 
Section 4 of the grant 
application form.  
 

نحن تابعي   لمحافظة  س  26
الطفيلة، هل يحق لنا 

 ل ؟التسجي

We are registered at 
Tafeeleh governorate, 
can we apply? 

Q 26  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
يةالمناطق الريفي  ة والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وعال  منطقة ضمن تقع مشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the lead 
applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 

A 
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in which the action is to 
be implemented. 
 

ي عجلون،  س  27
 
نحن كمنتجع ف

نقوم بعمل سياحة بيئية 
وثقافية توعوية. ونرغب 
ي 
 
وع حرف يدوية ف بعمل مشر
تعليم صناعة الصابون 
المحىلي الطبيغي وبعض 
الحرف اليدوية، هل يمكن 
ي 
 
لنا كمؤسسة أن نشارك ف

 هذا التقديم؟ 

We are a resort in Ajloun 
governorate, we work in 
the field of environment 
and cultural tourism. We 
would like to establish 
handcrafts project which 
teach how to make sop 
can we apply under this 
call?  

Q 27  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 

قدة إعطاء رأي مسبق المتعا
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

  2.1قسم معايت  األهلية 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 

A 

وع؟ س  28  What are the details of ما هي تفاصيل المشر
the Project? 

Q 28  

يرجر االطالع عىل الدليل  ج
التوجيهي لهذه الدعوة 
حات للحصول  لتقديم المقتر
 عىل المزيد من المعلومات

وع.   حول المشر

Please refer to the 
“guidelines” of this Call 
for Proposals for more 
details regarding our 
Project. 

A 

 ”ترصي    ح التسجيل“ورقة  س  29
وورقة الترصي    ح الماىلي يجب 
ي وال فقط  تعبئتهم بالعرنر

ي؟  إنجلت  

The legal entity form and 
financial identification 
forms need to be filled in 
Arabic only or also in 
English? 

Q 29  

 
 ج

 
هذه الملحقات غت  مطلوبة 

ي هذه المرحلة
 
 .ف

These annexes are not 

requested at this stage. 

 
A 

وع  س  30 هل يمكن تطوير مشر
رياض األطفال تابع لجمعيه 

Can we develop one of 
the societies projects 

Q 30  
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اء باص نقل لرياض  وشر
 لذوي اإلعاقة ؟األطفال و 

which is a KG and 
purchase a bus for the 
purpose of transporting 
the children and people 
with disabilities? 

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 

ال يمكن للجهة  األسئلة. كما 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات )فيما  لتقديم المقتر

ذلك أهلية المشاري    ع وأهلية 
 . التكاليف(

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 
(including eligibility of 
projects and costs). 

A 

كم قيمه المنحة المقدمة  س  31
 من قبلكم؟

What is the amount of 
the grant that you 
provide? 

Q 31  

أي منحة مطلوبة بموجب  ج
هذه الدعوة لتقديم 

حات يجب أن تكون  المقتر
بي   الحد األدن  والحد 
 :األقض للمبالغ التالية

  :  25,000الحد األدن 
 يورو

 40,000لحد األعىل: ا 
 يورو

 
 
ي منحة مطلوبة بموجب أ

هذه الدعوة لتقديم 
حات يجب أن تقع بي    المقتر
الحد األدن  والحد األقض 
 للنسب المئوية من مجموع

التكاليف الكلية المؤهلة 
وع  :للمشر

Any grant requested 
under this call for 
proposals must fall 
between the following 
minimum and maximum 
amounts:  
 
∙ minimum amount: EUR 
25,000  

∙ maximum amount: EUR 
40,000  
 
Any grant requested 
under this call for 
proposals must also fall 
between the following 
minimum and maximum 
percentages of total 

A 
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  الحد األدن  للنسبة
% من  60المئوية: 

إجماىلي التكاليف 
وع  .المؤهلة للمشر

 لحد األعىل للنسبة ا
من  % 95المئوية: 

ىلي التكاليف إجما
وع  . المؤهلة للمشر

 
يجب عىل المتقدم المشارك 
ي 
 
)إن وجد( المشاركة ف
وع  تصميم وتنفيذ المشر
ي يتحّملها 

وتعتتر التكاليف التر
لة بنفس درجة 

ّ
مؤه

ي يتحّملها 
التكاليف التر

 .  المتقدم الرئيسي
 

eligible costs of the 
action: 

∙ minimum percentage: 
60% of the total eligible 
costs of the action. 

∙ maximum percentage: 
95% of the total eligible 
costs of the action. 
 

كيف يمكننا التواصل  س  32
 معكم؟ 

How can we contact you?  Q 32  

جميع األسئلة  تم نشر  ج
واألجوبة المتعلقة بهذه 

  . عىل المنصةوة عالد
 

أسئلة  ةأي مأّما إن كانت لديك
تقنية تتعلق إرسال طلبك 
عتر المنصة يرجر التواصل 

ي عتر المنصة. مع ال
 دعم الفت 

 
 االطالع عىل 

ً
ويمكنكم أيضا

الفيديو اإلرشادي الموجود 
  . عىل المنصة

 
كان لديكم أي أسئلة إن  

ممكن أن تطرحوها من 
 :  خالل اإليميل التاىلي

socialprotectiongrant
expertisefrance.fr@ 

 
 

وع عىل  تابعوا صفحة المشر
 الفيسبوك لمعرفة آخر 

All questions and 

answers related to this 

Call for Proposals have 

been published via this 

platform.  

 

For any IT questions for 

submitting your 

application, please refer 

to the IT Helpdesk on 

the platform.  

 

Please do not hesitate 

to check the tutorial on 

how to apply on the 

Platform. 

 

To contact the Project 

for any inquiries not 

related to this Call for 

A 

mailto:socialprotectiongrant@expertisefrance.fr
mailto:socialprotectiongrant@expertisefrance.fr
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 المستجدات واألنشطة
https://www.faceboo

. k.com/SSPPJ 
 

Proposals, you can send 

an email to 

socialprotectiongrant@

expertisefrance.fr  

 

Kindly follow us on 

Facebook to know more 

about the Project 

activities on 

https://www.facebook.

com/SSPPJ . 

 

ية  س  33 من خالل الموارد البشر
ي كل 

 
هل يجوز أن يكون ف

مؤسسة )متقدم رئيسي 
ومتقدم مشارك( مثال مدير 
وع ومحاسب وضابط  للمشر

ة ارتب اط ومستخدم خالل فتر
وع ؟  المشر

Under the Human 
Resource line, is it 
possible for each each 
applicant (lead and co-
applicant) to have a 
project manager, 
accountant and a focal 
point to implement the 
project? 

Q 33  

الحد األعىل لمجمل  ج
 ١٠٠٠التكاليف الشهرية هو 

م 
ّ
يورو مستحقة الدفع لمقد

الطلب الرئيسي ومخصصة 
 الموارد تكاليفلبند 

ية  اإلدارة / الموظفي    / البشر
الخاص بهم  والتنسيق

وع.  ولغرض تنفيذ المشر
وسيتم توضيح الملغ الذي 

 سيتم دفعه من
 .خالل الفواتت  

 
وع  ب المشر

ّ
ي حال تطل

 
ف

   دعمتوفت  
 
   إضاف
 
 الموارد  ف

ي ق بأن البشر
ّ
شطة فيما يتعل

م
ّ
 / المشارك المتقد

 المشاركي    المتقدمي   
يمكن تطبيق خيار  وجد، إن

مبلغ شهري إجماىلي شامل 

The maximum all-

inclusive amount 

payable to the Lead 

Applicant towards their  

human 

resources/staff/manag

ement and 

coordination costs for 

the  implementation of 

the Action is  €1,000 per 

month. The amount 

funded will be that 

shown in the invoices.   

Where additional 

human resource 

support is related to 

A 

https://www.facebook.com/SSPPJ
https://www.facebook.com/SSPPJ
mailto:socialprotectiongrant@expertisefrance.fr
mailto:socialprotectiongrant@expertisefrance.fr
https://www.facebook.com/SSPPJ
https://www.facebook.com/SSPPJ
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ي  ٦٠٠قدره 
 
يورو وذلك ف
يره بالطريقة  حال تتر

المتقدم  المناسبة من خالل
المشارك. ويجب أن تشتمل 
يرات عىل المدة الزمنية  التتر
ية  .لحاجة هذه الموارد البشر

co-applicant(s) 

activities (if any), a 

maximum all-inclusive 

monthly lump sum of 

€600 can be applied if 

justified with the 

necessary clarifications 

per co-applicant. 

Justification should 

also include the 

duration of these 

human resource needs.   

هل من الممكن شمول  س  34
المؤسسة بالمنح؟ لشمول 
معظم طالبها من الالجئي   
 ، ، المنتفعي   السوريي  
بتخفيض كبت  من المدرسة؟ 
وهل يمكن تقديم منحة 
الستمرار المؤسسة ودوام 
رها  العاملي   فيها.. نظرا لترص 

 من الجائحة؟

Is it possible that our 
institution would benefit 
from the grants? As most 
of its beneficiaries are 
Syrian refugee students? 
Is it possible for our 
institution to receive the 
grant to sustain the work 
of its employees as it was 
affected by the crisis?  

Q 34  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
مي   لن يتم لجميع المتقد

تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

A 

هل تستطيع جمعية مسجلة  س  35
بمحافظه عجلون التقديم 

Can a society registered 
in Ajloun apply to get 
the grant although the 

Q 35  
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مع العلم سيتم تطبيق 
وع بمحافظه جرش؟  المشر

project will be 
implemented in Jerash? 

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع  إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة)

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئي

ّ
سي ال أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر ت أنشئ التشر

 . )بموجبه

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the 
lead applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 
 

A 

هل يتم اعتماد السنة أو  س  36
الشهر الحتساب سنوات 
تسجيل الجمعية؟ مثال اذا 
تم تأسيس الجمعية عام 

فهل تعتتر مستوفية  2019
ي 
 
ط السنتي   حيث أننا ف لشر

 ؟2021العام 

How do you calculate the 
period of registration for 
the society? Do you use 
the month or the year? 
For example, if the 
society was registered 
during 2019, is it eligible? 
As we are in 2021 now. 

Q 36  
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طريقة حساب السنتي    ج
ي للمتقدم 

للتسجيل القانون 
 24الرئيسي هي بناًء عىل 

من تاري    خ تقديم  شهر 
ح كما يجب عىل   . المقتر

المتقدم المشارك، إن وجد 
 
ً
أن يكون مسجل قانونيا

ة واحدة عىل األقل لمدة سن
تاري    خ تسليم  منشهر(  12)

ح  . المقتر

The calculation for the 
minimum of 2 years of 
legal registration for the 
lead applicant is based 
on a 24-month-period at 
the application 
submission date. Co-
applicants must be 
legally registered for a 
minimum of 1 year (12-
month-period) at the 
application submission 
date. 

A 

يك  س  37 هل يجب عىل الشر
وثيقة “الثانوي تقديم 

 ”الترصي    ح عن التسجيل
معبأة والترصي    ح الماىلي كما 

؟ يك الرئيسي  الشر

Is the co-applicant 
obliged to submit the 
legal identity form and 
financial identification 
that are requested from 
the lead applicant? 

Q 37  

هذه الملحقات غت  مطلوبة  ج
ي المرحلة الحالية

 
 ف

These annexes are not 

requested at this stage. 

A 

هل يجوز طلب عمل مشغل  س  38
لتدريب الفتيات والشباب 
ونيات  عىل صيانة اإللكتر

 واألجهزة الكهربائية؟ 

Can we establish a 
workshop through the 
grants to train youth 
(males & females) on 
maintenance of electric 
and electronic devices? 

Q 38  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 

وع و/أو عن وص ف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 

A 
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objectives of this Call for 
Proposals. 

وع تمكي    س  39 ممكن يكون المشر
ي 
 
(مجال التدريب ١المرأة ف

ات ٢والتأهيل  (المحاض 
 والندوات التثقيف؟

Is it possible that the 
theme of the project be 
women empowerment: 
1) in training 2) lectures 
and raising awareness 
sessions?  

Q 39  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

A 

وع سينقبل لو كان  س  40 هل المشر
ي يعطي دروس 

 
مركز ثقاف

تقوية للطالب أو مشغل 
خياطة يعطي دورات خياطة 
للبنات الخدمة المقدمة 
مجانا واال مقابل اجر 

 بتكون؟

Would our project be 
accepted if it is about 
providing  remedial 
courses for students or 
sewing courses for young 
ladies? 

Q 40  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
الطالع وذلك ل 1.2وقسم 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 

A 



 
 

 Page 31 of 50 

 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

هل يحق للمراكز النسائية  س  41
المدعومة من وكالة الغوث 
بالتقديم علما بان المراكز 

 ليس لها رقم تسجيل؟

Can women centres 
supported by UNRWA 
apply, although the 
centres do not have 
registration number? 

Q 41  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1عايت  األهلية قسم م
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1. 
  

A 

حات  س  42 هل يتم استقبال مقتر
وع عن منطقة عي    مشر

 الباشا والبقعة؟

Do you receive proposals 
from Ain Al Basha and 
Baqa’a area?  

Q 42  

أطلقت هذه الدعوة لتقديم  ج
ح ات عىل مستوى المقتر

، إذ تستهدف جميع  ي
وطت 

ي األردن. 
 
 المحافظات ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

ة إن كانت منطق .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban 
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the 
lead applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 

A 
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عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسي س أو األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

ح  س  43 هل يجوز تقديم مقتر
ي منطقة 

 
وع جمعية ف مشر

 جرش؟ 

Can a society propose a 
project in Jerash? 

Q 43  

هذه الدعوة لتقديم  ج
حات عىل مستوى  المقتر
ي تستهدف جميع 

وطت 
يمكن المحافظات األردنية. 

أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  المناطق الريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي 
 
أكتر من  تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
سب النظام بح( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the 
lead applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 

A 
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ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

هل يجوز التعديل عىل  س  44
ي 
 
ح الذي قدمته ف المقتر

  (02/2020) الدعوة الثانية
 وإعادة تقديمه؟

Can I amend the proposal 
that I submitted during 
the Second call for 
proposals (02/2020) and 
resubmit it? 

Q 44  

نعم، لكن يرجر مراجعة  ج
الدليل التوجيهي الخاص 
بهذه الدعوة لتقديم 

حات  . المقتر

Yes, but please refer to 

the guidelines specific to 

this Call for Proposals. 

A 

ية  س  45 هل يجوز لجمعية خت 
مقرها بمحافظه عجلون 
تقديم مع العلم سوف يتم 
تنفيذ برنامج بمحافظه 
جرش ومخول للجمعية 
قانون عمل بكل محافظات 

 المملكة؟

Can a charity registered 
in Ajloun apply, although 
it will implement the 
project in Jerash and it 
has the permission to 
work in all governorates?  

Q 45  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
تستهدف جميع إذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
يةالمناطق ال  ريفية والحرص 

. )خاصة المناطق المهمشة(

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 ذ تنفي منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan. Interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the 
lead applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s  
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one of the co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  

A 
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 المتقدم أعمال
 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )بموجبه

association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

 س  46
وع تأثت  جائحة كورونا  مشر

 8-5عىل األطفال من 
وع  سنوات، هل هذا المشر

 مقبول؟ 

Is a project that tackles 
the effect of COVID crisis 
on children aged 5-8 in 
the scope of this Call for 
Proposals?  

Q 46  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
يتم  لجميع المتقدمي   لن

تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call. 

A 

وع مقبول:  س  47 هل هذا المشر
ي 
تشجيع كبار السن عىل تلقر

 المطعوم؟
 

Is the following project 
eligible: encouraging the 
elderly to take the 
vaccine? 

Q 47  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 

كما ال يمكن للجهة األسئلة.  
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  

A 
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عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

وع مقبول،  س  48 هل هذا المشر
تأثت  جائحة كورونا عىل 
 أصحاب الحرف اليدوية؟

Is a project that tackles 
the effect of Covid-19 
crisis on the handcrafts in 
the scope of this Call for 
Proposals? 

Q 48  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 

دود فردية عىل تقديم ر 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

A 

 س  49

وع مقبول،  هل هذا المشر
ي زيادة 

 
تأثت  جائحة كورونا ف

ونية؟   حجم الجرائم اإللكتر

Is this project in the 
scope of this Call for 
Proposals: to what extent 
has the crisis increased 
the number of 
cybercrimes?  

Q 49  

لة المتساوية لضمان المعام ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  

A 
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وذلك لالطالع  1.2وقسم 
عىل أهداف هذه الدعوة 

حات.   لتقديم المقتر

Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals. 

ما المقصود بخطة  س  50
 التواصل؟

What do you mean by 
the communication plan? 

Q 50  

ح خطة التواصل الطرق  ج
ّ
توض

ي ستتبعها الجهة الحاصلة 
التر

ي اإلعالن عن 
 
عىل المنحة ف

وي    ج له للفئة وعها والتر  مشر
المستفيدة باإلضافة إىل 
اإلعالن عن األنشطة 
ي سيحققها 

والنتائج التر
وع وأصحاب  المشر
المصلحة والمجتمع. عىل 
سبيل المثال: حمالت 
التوعية أو نشر فيديوهات 
عن أنشطة محددة عتر 
 . وسائل التواصل االجتماعي
ويمكن توضيحه من خالل 
نص مكتوب، كما يرجر ذكر 
أنشطة التواصل ضمن خطة 

. ا
ً
 لعمل أيضا

The communication plan 
sets the means on how 
the grant intends to 
communicate about and 
promote the project, its 
activities and results to 
the target groups, 
stakeholders and 
community. For example: 
awareness campaigns or 
publishing videos on a 
certain activity on social 
media platforms. This 
can be explained in the 
form of a text. However, 
please include the 
communication activities 
within the action plan 
too.  

A 

وع الذي  س  51 ح المشر هل مقتر
ستقدمه الجمعية محدد 
مجاله من قبلكم أم مفتوحة 

 المجاالت؟

Is the theme of the 
proposal identified by 
you or is it open? 

Q 51  

الموضوع األساسي لهذه  ج
حات  الدعوة لتقديم المقتر

 االجتماعية االستجابة"
وس لجائحة  كورونا   في 

 )". 19 كوفيد ( المستجد 
تسغ الدعوة الثالثة لتقديم 
حات إىل تمويل  المقتر
ي تهدف إىل 

المشاري    ع التر
من األثر التخفيف 

The main theme of this 
Call for Proposals is 
“Social Response to the 
Covid-19 related crisis”. 
This third Call for 
Proposals seeks to fund 
projects aiming to 
mitigate the social 
impact of Covid-19, 
present relevant 

A 
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وس  االجتماعي لجائحة فت 
 ،19كوفيد 

ي 
 
وتقدم آليات التعاف
ي 
 
المناسبة، كما وتساهم ف
اتيجية الوطنية  تنفيذ االستر
للحماية االجتماعية 
باإلضافة إىل مساعدة وزارة 

ي الوفاء  التنمية االجتماعية
 
ف

اماتها، وتحسي   قدرة   
ي التر

 
ف

المجموعات المستضعفة، 
وكذلك قدرة مؤسسات 

ي الم
ي التر

جتمع المدن 
ي 
 
 تدعمهم عىل الصمود ف
 مواجهة هذه األزمات

 .واألزمات المستقبلية
 1.2يرجر الرجوع إىل القسم 

للمزيد من المعلومات عن 
موضوع هذه الدعوة لتقديم 

حات ويرجر الرجوع  المقتر
 . 6إىل إجابة السؤال 

recovery mechanisms, 
contribute to the 
implementation of the 
National Social 
Protection Strategy as 
well as help MoSD fulfil 
its mandate and improve 
the capacity of 
vulnerable people as well 
as the capacity of the 
CSOs that support them 
to be resilient to this and 
future crises. Please refer 
to Section 1.2 of the 
Guidelines for more 
details regarding the 
objectives of this Call for 
Proposals. Please also 
see answer to question 6. 

هل للجمعية اإلمكانية من  س  52
وع  اء وسيطة نقل للمشر شر
وع  ح من منحة المشر المقتر
وع؟  الذي هي بحاجة للمشر

Can the society buy a 
transportation vehicle for 
the project using the 
money of the grant?   

Q 52  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

ف هذه الدعوة عىل أهدا
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals (including 
eligibility of projects and 
costs). 

A 
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وع؟ س  53  What is the period of ما هي مدة المشر
implementation of the 
project? 

Q 53  

ة األولية للمشا ج
ّ
ري    ع وكما المد

 
ّ
هو مخطط له يجب أل

وال  أشهر  6تكون أقل من 
قد يتم  أشهر، 10تتجاوز 

 الموافقة عىل تمديد هذه
ة إن كان هناك حاجة  الفتر
ير  لذلك مع وجود التتر
ي حٍد 

 
المناسب لذلك، ف

كانون   31أقصاه 
 . 2022أول/ديسمتر 

The initial planned 
duration of an action may 
not be less than 6 months 
nor exceed 10  months. 
Longer duration may be 
accepted where the case 
is justified providing 
implementation ends at 
the latest by 31 
December 2022.  

A 

أين يمكن إيجاد األمثلة عىل  س  54
المشاري    ع المؤهلة أو 

 المقبولة؟

Where we can find 
examples of eligible or 
qualified projects? 

Q 54  

يتم نشر أمثلة لمشاري    ع ذات  ج
عالقة عىل المنّصة بهدف 

ح.   التوضيح والشر

Examples on relevant 
projects are published on 
the platform for 
clarification purposes 
only. 

A 

وع مؤهل  س  55 هل هذا المشر
عندكم للحصول عىل 

نوي إنشاء الدعم، كجمعية ت
مركز تدخل مبكر أو مركز 

 صعوبات التعلم، 

Is this project qualified to 
receive the grant: the 
society wants to 
establish an early 
intervention centre or 
learning disabilities 
centre? 

Q 55  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 

فردية عىل تقديم ردود 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات.   لتقديم المقتر

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 

A 
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objectives of this Call for 
Proposals. 

ي  س  56
 
هل يجوز التقديم ف
محافظة جرش بدون 
ي 
 
اكة مع جمعيات ف الشر

 محافظة أخرى؟

Can we apply to 
implement a project in 
Jerash without being 
obliged to have co-
applicant?  

Q 56  

هذه الدعوة لتقديم أطلقت  ج
حات عىل مستوى  المقتر

ي 
دف جميع تستهإذ  ،وطت 

ي األردنالمحافظات 
 
. ف

يمكن أن تتواجد مؤسسات 
ي المهتمة 

المجتمع المدن 
ي 
 
ي أي مكان ف

 
وع ف بالمشر

األردن، وأن تصل إىل 
ية  (المناطق الريفية والحرص 
. )خاصة المناطق المهمشة

ي يتم 
نرحب بالمشاري    ع التر

ي أكتر من 
 
تنفيذها ف

إن كانت منطقة  .محافظة
م الرئيسي ال 

ّ
 أعمال المتقد

تقع ضمن منطقة تنفيذ 
وع المختارة،  المشر

عىل  فسيتمكن من الحصول
ي حال 

 
نقاط إضافية فقط ف

تقدم مع متقدم مشارك، 
 تنفيذ  منطقة تكون أنعىل 

وع  منطقة ضمن تقع المشر
 المتقدم أعمال

 المتقدمي    أحد \ المشارك
بحسب النظام ( المشاركي   

/ عقد التأسيس أو  األساسي
ي 
ي    ع التر أنشئت  التشر

 . )جبهبمو 

This is a nation-wide Call 
for Proposals, targeting 
all governorates in 
Jordan; interested CSOs 
can be located anywhere 
in Jordan, reaching the 
rural and urban  
(especially deprived) 
areas. Projects which are 
implemented in more 
than one governorate are 
welcome. Where the 
(lead) applicant’s area of 
operations is not within 
the action’s 
implementation area, 
extra points will be given, 
if the area of operations 
of at  least one co-
applicants (specified in 
the statutes/articles of  
association/legislation 
through which the 
organisation was 
established) is the  same 
as the area/governorate 
in which the action is to 
be implemented. 
 

A 

ي  س  57
هل يتم دعم المشاري    ع التر

موضوعها الرئيسي التثقيف 
؟  الصحي

Do you support project 
under the theme of 
health awareness? 

Q 57  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 

To ensure equal 
treatment of applicants, 

A 
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تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
 / مراجعة الدليل التوجيهي

 2.1قسم معايت  األهلية 
وذلك لالطالع  1.2وقسم 

عىل أهداف هذه الدعوة 
حات. لتق  ديم المقتر

no individual replies will 
be given to questions, 
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities.  
Please refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 1.2 for the 
objectives of this Call for 
Proposals 

 س  58
وع أجور  هل يدعم المشر

 موظفي   وأجهزة؟

Does the grant support 
the salaries of the 
employees and the 
purchase of devices?  

Q 58  

:  ج ي الدليل التوجيهي
 
 كما ورد ف

عىل لمجمل الحد األ 
 ١٠٠٠التكاليف الشهرية هو 

م 
ّ
يورو مستحقة الدفع لمقد

الطلب الرئيسي ومخصصة 
 الموارد تكاليفلبند 

ية  اإلدارة / الموظفي    / البشر
الخاص بهم  والتنسيق

وع.  ولغرض تنفيذ المشر
وسيتم توضيح الملغ الذي 

 سيتم دفعه من
 .خالل الفواتت  

 
وع  ب المشر

ّ
ي حال تطل

 
ف

   دعمتوفت  
 
   إضاف
 
 الموارد  ف

ي ق بأنشطة  البشر
ّ
فيما يتعل

م
ّ
 / المشارك المتقد

 المشاركي    المتقدمي   
يمكن تطبيق خيار  وجد، إن

مبلغ شهري إجماىلي شامل 
ي  ٦٠٠قدره 

 
يورو وذلك ف
يره بالطريقة  حال تتر

المتقدم  المناسبة من خالل
المشارك. ويجب أن تشتمل 

As per the guidelines:  
the maximum all-

inclusive amount 

payable to the Lead 

Applicant towards their  

human 

resources/staff/manag

ement and 

coordination costs for 

the  implementation of 

the Action is  €1,000 per 

month. The amount 

funded will be that 

shown in the invoices.   

Where additional 

human resource 

support is related to 

co-applicant(s) 

activities (if any), a 

maximum all-inclusive 

monthly lump sum of 

A 
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يرات عىل المدة الزمنية  التتر
يةلحاجة هذه الموا  .رد البشر

 
 مكتبية حاسوبية معدات

يورو إن تم  1500بحد أعىل 
يرها بالطريقة المناسبة  تتر

وع  .وبغرض تنفيذ المشر
 

 معدات أي إىل باإلضافة
ورية تعتي   أخرى  ض 

 بأنشطة للقيام أو  للتدريب
ويحدث ذلك فقط  محددة

يرها  بشكل مناسب  إن تّم تتر
وع مع  وبغرض تنفيذ المشر

اء تطبيق إجراءات ا لشر
ورية  .الرص 

€600 can be applied if 

justified with the 

necessary clarifications 

per co-applicant. 

Justification should 

also include the 

duration of these 

human resource needs.   

 
Office IT Equipment is 

eligible up to 
maximum of €1500 
and if suitably 
justified for the  
implementation of 
the Action;  

 
Any other equipment 
considered necessary for 
training, specific  
activities, etc, and only if 
suitably justified for the 
implementation of the 
Action;  with necessary 
procurement procedures 
being applied. 

انية  س  59 كم يجب أن تكون مت  
الجمعية للتأهل لتقديم 
وع كامل مع  ح مشر مقتر
جهتكم الكريمة؟ وهل 

انية ال جمعيات تحسب مت  
انية  ي حال كانت مت  

 
يكة ف الشر

انية  الجمعية ال توافق المت  
 اإلجمالية المطلوبة؟ 

How much should the 
society budget be to 
qualify to submit a 
project proposal? And if 
there is co-applicant do 
we include their budget if 
the lead applicant’s 
budget alone was not 
sufficient? 

Q 59  

يتوّجب عىل المتقدم  ج
م المشارك 

ّ
الرئيسي )والمتقد

إن وجد( أو يوضح قدراته 
ي 
المالية والفنية التر

The lead applicant (and 
co-applicant - if any) 
must explain its financial 
and technical capacity to 

A 
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ي تنفيذ 
 
سيستخدمها ف
ح وع المقتر  المشر

 
أي منحة مطلوبة بموجب 
هذه الدعوة لتقديم 
حات يجب أن تكون  المقتر
بي   الحد األدن  والحد 

 :ةاألقض للمبالغ التالي

  :  25,000الحد األدن 
 يورو

  :40,000الحد األعىل 
 يورو

 
أي منحة مطلوبة بموجب 
هذه الدعوة لتقديم 
حات يجب أن تقع بي    المقتر
الحد األدن  والحد األقض 
 للنسب المئوية من مجموع

التكاليف الكلية المؤهلة 
وع  :للمشر

  الحد األدن  للنسبة
% من  60المئوية: 

 إجماىلي التكاليف
وع  .المؤهلة للمشر

  الحد األعىل للنسبة
% من  95المئوية: 

إجماىلي التكاليف 
وع  . المؤهلة للمشر

 
يجب عىل المتقدم المشارك 
ي 
 
)إن وجد( المشاركة ف
وع  تصميم وتنفيذ المشر
ي يتحّملها 

وتعتتر التكاليف التر
لة بنفس درجة 

ّ
مؤه

ي يتحّملها 
التكاليف التر

 .  المتقدم الرئيسي
. 

carrying out the 
proposed Action.  
 
 
Any grant requested 
under this call for 
proposals must fall 
between the following 
minimum  and maximum 
amounts:  
∙ minimum amount: EUR 
25,000  
∙ maximum amount: EUR 
40,000 
 

Any grant requested 
under this call for 
proposals must also fall 
between the following 
minimum and maximum 
percentages of total 
eligible costs of the 
action: 

∙ minimum percentage: 
60% of the total eligible 
costs of the action. 

∙ maximum percentage: 
95% of the total eligible 
costs of the action. 
 
Co-applicants participate 
in designing and 
implementing the action, 
and the costs they incur 
are eligible in the same 
way as those incurred by 
the lead applicant. 
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د التسجيل، يجب متابعة بع س  60
االيميل لتنشيط الحساب. 
ي أي معلومات من 

لم يصلت 
أجل تنشيط الحساب عىل 

 إيميىلي الخاص؟

After registering we need 
to check the email to 
activate the account on 
the platform. I did not 
receive any email. 

Q 60  

يد  ج يرجر التأكد من التر
ي 
ون   المدخل باإلضافة االلكتر

إىل التأكد إن كان قد وصلكم 
عىل مجلد الرسائل غت  
المرغوب بها 

Spam/Junk)  ) وليس عىل
يد الوارد.  لالستفسارات  التر
التقنية، يمكنكم التواصل مع 

 . ي
 الدعم الفت 

Please make sure that 
you entered your email 
correctly and please 
check your Spam/Junk 
email, if you have any 
technical questions 
please contact the help 
desk on the platform. 

A 

هل يمكن تقديم جوائز  س  61
ح  ي مقتر

 
نقدية لطرف ثالث ف

وع؟  المشر

Can we give cash prizes 
for a third party in the 
proposed project? 

Q 61  

اح  ج ال يجوز للمتقدمي   اقتر
ألي طرف ثالث،  دعم ماىلي 

سمح فل  وعليه
ُ
 بتقديم ي

 بموجب الفرعية المنح
 لتقديم الدعوة هذه

حات باستثناء (؛ المقير
م لالحتياجات 

ّ
الدعم المقد

ي 
 
الخاصة للمشاركة ف
األنشطة عىل النحو المبي ّ  
ي 
 
ي قسم التكاليف المؤهلة ف

 
ف

 .)الدليل التوجيهي 

Applicants may not 
propose financial support 
to third parties. Thus, no 
sub-granting is  allowed 
under this Call for 
Proposals; (with the 
exception of special 
needs support to  
participants in activities 
as indicated below in the 
eligible costs section).   

A 

ي حال تقدمنا مع متقدم  س  62
 
ف

ه توقيع مشارك، هل علي
؟ أم هناك وثيقة 

ً
اإلقرار أيضا

 أخرى؟

If we applied with a co-
applicant, should the co-
applicant sign the 
declaration? Or is there 
another document they 
sign?  

Q 62  

إذا تقدم متقدم رئيسي  ج
اكة مع متقدم مشارك،  بالشر
يتوجب عىل المتقدم 
 المشارك تعبئة وتوقيع

وليس  وثيقة "التعّهد"
ورفعها عىل حسابهم اإلقرار 

ي المنّصة. 
 
 ف

In case the lead applicant 
is applying with a co-
applicant, the co-
applicant must fill in and 
sign “the mandate” (not 
the declaration which is 
only to be signed by the 

A 
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lead applicant) and 
upload it on its profile on 
the platform. 

ي ملحق المتقدم الرئيسي  س  63
 
ف

)اإلقرار(، المطلوب  >اذكر 
المصدر، والمبلغ، وبي َ  
الحالة )عىل سبيل المثال: 
ُمنح أو ُضف(<. يرجر 
توضيح ما الذي يجب ذكره 
هنا، هل المقصود أي منح 
أخرى قدمنا لها لممولي   
آخرين )من ضمنهم االتحاد 

( أو قد حصلنا األ ي ورونر
وع  عليها، غت  منحة المشر
الحاىلي بموجب هذه 

 الدعوة؟

In the annexes for the 
lead applicant (the 
declaration) mentions: 
<mention the source, the 
amount and the status 
(i.e. applied for or 
awarded) can you please 
clarify what to write in 
this section? Do you 
mean other grants we 
applied for from other 
donors (including the EU) 
or if we received grants 
from other projects 
under this Call? 

Q 63  

يجب عىل مقدم الطلب  ج
ي نموذج 

 
الرئيسي أن يذكر ف

اإلقرار ما إذا كان قد تقدم، 
خالل هذه السنة المالية، 

تمويل إىل االتحاد  بطلب
ي   ممول/األورونر

ح لنفس آخر وع مقتر  المشر
أم ال،  نشاط منه،/ جزء أو 

ويجب أن يبي   حالة هذا 
ُمنح أو قيد )الطلب 
 أن (. الدراسة

ً
يجب أيضا

يذكر مبلغ التمويل 
 .المطلوب

In the declaration form, 
the lead applicant must 
state whether or not it 
has submitted, within 
this financial year, an 
application for funding to 
the European 
Union/other donor for 
the same action 
(project) or even 
part/activity within the 
action and indicate the 
status of this application 
(awarded or under 
consideration). It must 
also indicate the 
requested amount of 
funding. 

A 

هل نشمل األنشطة  س  64
ي خطة 

 
المتعلقة بالتواصل ف

 العمل؟

Do we mention 
communication activities 
in the action plan? 

Q 64  

ي نعم، يرجر ذكر  ج
األنشطة التر

ي حقل خطة توصف
 
 ف
ً
ها نصا

Yes. Please include and 
list the activities you 

A 
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ي التواصل 
 
 ف

ً
بإدراجها أيضا

 خطة العمل. 
have explained in a text 
form in the 
communication plan field 
in the action plan as well. 

هل نشمل األنشطة  س  65
ي وصف 

 
الموجودة ف

ي خطة العمل 
 
وع ف المشر

؟
ً
 أيضا

Do we include the 
activities mentioned in 
the project description in 
the action plan as well? 

Q 65  

نعم يرجر ذكر قائمة  ج
ي 
 
ي ذكرتها ف

باألنشطة التر
وع ضمن خطة  وصف المشر

 العمل

Yes. Please include and 
list the activities you 
have explained in a text 
form in the project 
description field in the 
action plan as well. 

A 

لو كان هناك نقس  س  66
ين  المستفيدين المباشر
ويندرجوا تحت فئات 
ي 
 
مختلقة، هل نحسبهم ف
ي قسم 

 
اإلجماىلي مرتي   ف

ي نموذج 
 
ات ف المؤشر

 الطلب؟ 

If we have the same 
direct beneficiaries that 
fall under different 
categories, do we include 
them in the total twice in 
the indicators section?   

Q 66  

ي المكونات  ج
 
يسمح بالتكرار ف

ال يمكن التكرار لكن  .الفرعية
ي إجماىلي العدد حيث يتم 

 
ف

واحدة ضمم هذا  حسابه مّرة
 . البند 

Repetition is allowed in 
the sub-components. You 
cannot include the 
repetition in the final 
total count, as it is 
counted one time only in 
this line 

A 

هل يجب أن أذكر مصادر  س  67
ي هذه 

 
التمويل األخرى ف

 المرحلة؟

Do we need to mention 
other funding resources 
at this stage? 

Q 67  

 
 ج

 
ي نعم، يرجر تو 

 
ضيح ذلك ف
نموذج طلب المنحة 
ي سيتم تغذية 

المصادر التر
أي الفرق الرصيد المذكور )

 إجماىلي ا
وع بي   لتكلفة للمشر

والمبلغ المطلوب من الجهة 
من مصادر أخرى  المتعاقدة

انية العامة لالتحاد  غت  المت  

Yes, please include in 

the application form 

the sources through-

which the balance (i.e. 

the difference between 

the total cost of the 

action and the amount  

requested from the 

 
A 
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ي أو صندوق التنمية  األورونر
ي   .(األورونر

Contracting Authority) 

will be financed 

(sources other than the  

general budget of the 

European Union or the 

European Development 

Fund ). 

 

اكة  س  68 هل تعتتر الشر
تقدم م كوميةح هةج مع

 ؟ مشارك

Is pairing with a 
governmental entity, 
considered as applying 
with a co-applicant?  

Q 68  

لضمان المعاملة المتساوية  ج
لجميع المتقدمي   لن يتم 
تقديم ردود فردية عىل 
األسئلة. كما ال يمكن للجهة 
المتعاقدة إعطاء رأي مسبق 
وع و/أو  عن وصف المشر
أنشطة محددة. يرجر 
/ مراجعة الدليل التوجيهي 

 2.1قسم معايت  األهلية 
ات التقييم  3والقسم  لمؤشر

 . 

To ensure equal 
treatment of applicants, 
no individual replies will 
be given to questions,  
and the Contracting 
Authority cannot give a 
prior opinion on project 
description, and/or 
specific activities. Please 
refer to the 
Guidelines/Eligibility 
Criteria Section 2.1 and 
Section 3 for the 
evaluation criteria.  

A 

هل المنحة ستكون عىل  س  69
شكل "شك" بالمبلغ كامل أو 
ستكون عىل شكل حوالة 

وهل   بنكية؟ عىل دفعات؟
ستكون باسم المتقدم 
الرئيسي فقط أو ستشمل 

؟المتقدم المشار 
ً
  ك أيضا

Which form the grant will 
be in? is it going to be a 
cheque for the full 
amount or is it going to 
be a bank transfer? Is it 
in instalments? Will it be 
in the name of the lead 
applicant only or in the 
name of both lead 
applicant and co-
applicant?    

Q 69  

المنحة ستكون عىل شكل  ج
دفعات من خالل حوالة 

The payments will be 
made in different 
tranches via bank 

A 
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بنكية إىل حساب المتقدم 
 .  الرئيسي

transfers to the lead 
applicant’s bank account. 

ي  س  70
 
انية ف هل يمكن تقديم المت  
ي بدل اليورو؟ 

 الدينار األردن 
Can we present the 
budget in JOD instead of 
Euro? 

Q 70  

انية  ج م المت  
ّ
ال، يجب أن تقد

 باليورو. 
No, the budget must be 
presented in Euro. 

A 

ي  س  71
 
هل يجب فتح حساب ف
ي حال الحصول عىل 

 
اليورو ف
 المنحة؟

If we were qualified to 
receive the grant, do we 
have to open a bank 
account in Euro?   

Q 71  

 الذين عىل ، يجبنعم ج
فتح  سيحصلوا عىل المنحة
خاص حساب بنكي باليورو 

وع  .  بالمشر

Yes, grantees should 

open a bank account in 

Euro for the purpose of 

this Project. 

A 

أين يمكننا إيجاد معايت   س  72
ي 
 
التقييم لمساعدتنا أكتر ف

ح؟تعبئة نموذج ال  مقتر

Where can we find the 
evaluation criteria to 
help us fill the 
application form? 

Q 72  

ي  ج
 
ات التقييم ف تجد مؤشر

ي الصفحة 3القسم 
 
 27، ف

من الدليل  29و 28و
 . التوجيهي 

The evaluation criteria 
can be found in Section 3 
on pages 33,34,35 of the 
guidelines. 

A 

ما المقصود بمنطقة النشاط  س  73
ي عىل المنصة؟ 

 
 الجغراف

What do you mean by 
geographic area of 
implementation on the 
platform? 

Q 73  

هي منطقة أعمال المؤسسة  ج
المرصح لها بالعمل فيها، 
ي 
 
وعادة يمكن إيجادها ف
النظام األساسي )أو عقد 

ئ ا\ التأسيس ي    ع المنسر لتشر
 للمؤسسة(. 

The geographic area of 
implementation  is the 
area where the 
institution has 
permission to work in, 
usually mentioned in the 
statutes/articles of 
association/ legislation 
through which the 
organisation was 
established. 

A 

وع  س 74 ما الفرق بي   وصف المشر
وع؟ وملخص  المشر

What is the difference 
between the Summary 

Q 74 
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and the Description of 
the Action?  
 

يقدم "الملخص" نبذة عن  ج
وع، وما يرغب  المشر
ي تحقيقه 

 
المتقدمون ف

بينما يقدم  .باختصار
ا من 

ً
وع" مزيد "وصف المشر

الدقيقة  التفاصيل
وع، حول  والمحددة المشر
لعامة ااألهداف مثل: 
واألنشطة وخطة والخاصة 

باإلضافة  العمل والنتائج. 
للفئات المستهدفة بشكل 
محدد ومناطق التنفيذ 

حددة وآليات المتابعة الم
 ستدامة. واال والتقييم، 

نحث مقدمي الطلبات عىل 
ح حاتهم بالتفصيل  شر مقتر

ي "وصف 
 
وكيفية تنفيذها ف

وع يرجر األخذ بعي     ."المشر
)من الحروف االعتبار عدد 

ي  ضمنها الفراغات(
 
المتاحة ف

 هذا الحقل. 

The Summary provides 
an abstract about the 
project and what the 
applicants would like to 
achieve (in brief), while 
the Description of the 
Action provides more 
details about the general 
and specific objectives, 
activities, action plan and 
results. In addition to the 
specific targeted groups 
and areas of 
implementation, as well 
as the sustainability, 
monitoring and 
evaluation mechanisms. 
Applicants are welcome 
to explain in details their 
proposal and  
how they would like to 
achieve it in the 
Description of the Action. 
Please take into 
consideration the 
number of characters 
allowed per field. 
 

A 

هل الموافقة عىل التمويل  س 75
ي للمشاري    ع معطاة  األجنتر
 من رئاسة الوزراء أم 

ً
مسبقا

م 
ّ
هل يتوجب عىل كل متقد
 الحصول عىل إذن التمويل

ي كٍل عىل حدى؟   األجنتر
 
 

Is the Foreign Funding 
approval from Prime 
Minister’s office already 
given to these projects or 
does each applicant need 
to follow up on that 
individually?   
 

Q 75 

يتحمل كل مقدم طلب  ج
مسؤولية الحصول عىل 

Each applicant is 
responsible for handling 

A 
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الموافقة عىل التمويل 
ي بشكل فردي. لن يتم األجن تر

الجهة تحويل مدفوعات 
إىل المتقدمي   المتعاقدة 

الناجحي   إال بعد الحصول 
  .عىل الموافقة

 

the foreign funding 
approval individually. The 
Contracting Authority 
payments can only be 
transferred to successful 
applicants after this 
approval has been 
received.  
 

ي المنحة  نسبة التحمل س 76
 
من  ف

النسبة ، هل %95-60%
تتحملها مؤسستنا الباقية 

 فقط؟ بشكل نقدي 

The grant falls between 
60% and 95% of the total 
cost of the action. Does 
our organisation bear the 
remaining amount in 
cash only? 

Q 

76 

 
 
 
 
 ج

 
 
 
  ٪95يمثل لمبلغ الممنوح ا
من إجماىلي  أقضحد ك

يجب  . التكاليف المؤهلة
ي من 

توفت  الميلغ المتبقر
ا 
ً
انية نقد  . المت  

 
 
 
 

The amount granted is 
maximum 95% of the 
total eligible costs.  
The remaining budget 
should be provided in 
cash..  

A 

هل يمكن لنفس المتقدم أن  س 77
م طلبي   ضمن هذه 

ّ
يقد

حات،   الدعوة لتقديم المقتر
كمتقدم رئيسي أو كمتقدم 

 مشارك؟

Can the same applicant 
present two applications 
under this Call for 
Proposals, as lead 
applicant or co-
applicants? 

Q 

77 

 
 ج

م الرئيسي  ال يجوز  -
ّ
للمتقد

تقديم أكتر من طلب واحد 
بموجب هذه الدعوة لتقديم 

حات ال يجوز أن و  المقتر
يكون المتقدم الرئيسي 
ي طلب آخر 

 
متقدما مشاركا ف

ي نفس الوقت بموجب 
 
ف

-the lead applicant may 
not submit more than 
one application under 
this Call for Proposals, 
and the lead applicant 
may not be a co-
applicant in another 

A 
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هذه الدعوة لتقديم 
حات  .المقتر

ال يجوز أن يكون المتقدم  -
ي 
 
المشارك متقدم مشارك ف
ي نفس 

 
أكتر من طلب ف

بموجب هذه الدعوة الوقت 
حات  .لتقديم المقتر

application under this 
Call for Proposals; 
-a co-applicant may not 
be the co-applicant in 
more than one 
application under this 
Call for Proposals. 
 

كلمة الش الخاصة   نسيت س 78
، كيف يمكن أن  ي بحسانر

ئ كلمة ّش جديدة؟  أنسر

I forgot my password, 
how can I ask for a new 
one? 

Q 
78 

يرجر التواصل مع الدعم  ج
ي عىل المنصة. 

 الفت 
Please contact the IT 
helpsesk on the platform. 

A 

 


