
                                                                          
 

 

 

 

  קול קורא לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות

לקבלת שירותי ייעוץ בכל הנוגע לאימוץ של פתרונות חדשניים אקולוגיים בתחומי 

בעבור גופים העוסקים בענף המלונאות או בפיתוח טכנולוגי  ניהול המים והאנרגיה

 . שראלעבור ענף המלונאות והתיירות בי

 

GREENinMED 

 A_A.2.2_0148: מספר הפנייה

 .0203 דצמברב 13: מועד אחרון להגשת הבקשות

 

 



                                                                          
 

 

 זה קורא קול של העיקרית מטרתו .1
' SME'כהגדרת המלצת האיחוד האירופי ) גופים קטנים ובינוניים 5לבחור מטרתו העיקרית של קול קורא זה היא 

או המלונאות במדינת 1-או בפיתוח טכנולוגי לענף התיירות ו1-תיירים ו העוסקים באירוח( 0221במאי  3מיום  02211133

שיאפשר להם לקבל שירותי ייעוץ בתחום , יזכו בשובר ללא עלות מצידםם יגופים מועמדים שימצאו ראוי. ישראל

עמלות השוות השובר מכסה . או אנרגיה מיועצים חיצוניים מומחים1-הפתרונות האקולוגיים החדשניים לרבות ניהול מים ו

או אנרגיה חדשניים /-שירותי ייעוץ אלה יתמקדו באימוץ פתרונות מים ו(. מ"כולל מע)אירו  00222לסכום של 

 .שיאפשרו לגופים להפחית עלויות ולשפר ביצועיהם בכל הקשור לאנרגיה ומים

 כללי מידע .0
במימון , A_A.2.2_0148פניה תחת מספר הה,  GREENinMEDשוברים ללא עלות יינתנו במסגרת התוכנית שכותרתה

 European-בחסות ה( Mediterrenean Sea Bassin Programme)' תוכנית אגן הים התיכון'משותף עם 

Neighbourhood Instrument –  0232-0202שיתוף פעולה חוצה גבולות (ENI-CBC MED) , אשר מבקש להגביר את

-או הפיתוח הטכנולוגי עבור ענף המלונאות ו1-ם בתחום המלונאות והתחרותיות של גופים עסקיים קטנים ובינוניים הפועלי

. על ידי יישום פתרונות חדשניים להגברת היעילות של ניהול המים והאנרגיה, (כולל בישראל)או התיירות בים התיכון 1

 .ייםפתרונות חדשנ1 באמצעות מוצרים חדשים , 32%המטרה היא להפחית את רמות הצריכה הסטנדרטיות בלפחות 

 : גורמים 5מקודם ומנוהל על ידי קונסורציום המורכב מ GREENinMED-פרויקט ה

Camara Oficial de Comercio, Insustria, Servicios y Navegacion de Espaňa (ספרד) ,מכללת , מכון הערבה

 .ואיגוד המים הישראלי, (צרפת) Capenergies, כנרת

 

 הקוראות הישויות .3

 :GREENinMED הוא קריאה משותפת של שתי הישויות השותפות בפרויקט , רסם בזאתקול קורא זה אשר התפ

 מכון הערבה 

 מכללת כנרת 

וכל היבטי הניהול והמנהלה של השוברים , (ל"משני המוסדות הנ) כל שובר יוענק ידי מוסד אחד ספציפי, עם זאת

  .הספציפיים יבוצעו על ידי המוסד הספציפי והרלוונטי
 

 השובר במסגרת נתהממומ הפעילות .4
תלוי בתשלום שעתי של יועץ )שעות לכל היותר  02 -ליהנות מ"( המוטב)"כל שובר חדשנות יאפשר למועמד הנבחר 

על המבקש לבחור מתוך  .מ"כולל מע, אירו 0,222השובר מכסה עמלות שוות ערך לסכום של . של שירותי ייעוץ( רלוונטי

 .המבוקשת כשירותי ייעוץ( בלבד אחת)את הפעילות  1)  להלן נספח)הרשימה המוצעת בטופס הבקשה 

 

 :פעילויות שאינן כשרות במסגרת השירות של היועץ הנבחר

 השכלה פורמלית או הכשרה מקצועית 

 שיווק ועיצוב אתרים 

 הוצאות על נסיעות 

 דרישת תשלום עבור שירות מקצועי 

 



                                                                          
 

 

 :ענפים ופעילות

ישות  –" מוסד לינה לתיירים"( 'א: )ייך לאחת משתי הקטגוריות הבאותחייבים להשתהמועמדים הזכאים לשובר החדשנות 

אם כי המחיר עשוי להיות מסובסד באופן חלקי ) מקומית המספקת שירותי אירוח לטווח קצר או לשהייה קצרה בתשלום

 .או במים1-חברה טכנולוגית המפתחת או מיישמת פתרונות לחיסכון באנרגיה ו –' ב(. או מלא

 

 .2222באפריל  12לבין ה פברוארב 3בין ה המכוסים על ידי השוברים המוטבים יקבלו את שירות הייעוץ :זמןמסגרת ה

 

 .שירותי הייעוץ יינתנו בישראל :מיקום

דרישות תקשורת : הזמינים בקישור הבא , ENI-CBC MED-על היועצים שנבחרו למלא את כללי הנראות של ה :נראות

ונראות לפעולות חיצוניות של האיחוד האירופי
1 

 

 . GREENinMED / ENI-CBC MEDכחלק מתוכנית , שובר חדשנות אחד בלבד יוענק למוטב: מספר שוברים לכל מוטב

 הבקשות הגשת .5
שעון 0 10:22בשעה 0 0201 דצמברב 31-יש להגיש את בקשת המועמדות באמצעות הגשת כל המסמכים הבאים עד ה 

קול קורא 'עותק חתום כדין של מסמך זה ( 'ב)ו, (להלן 3מצורף כנספח )טופס בקשה שהושלם וחתום כדין ( 'א: )ישראל

 .'לקבלת שוברים ללא עלות

 

: ת כל הבקשות באמצעות טופס הבקשה המקוון הנמצא בקישור זהיש להגיש א

https://forms.gle/HqL5ti9iySWNEFFP8 

רק הבקשה הראשונה , במקרה של בקשות שונות המוגשות מטעם מבקש .מותר להגיש בקשה אחת בלבד מטעם כל מבקש

 .שתתקבל תיחשב

 .התנאים וההתחייבויות הכלולים בקול קורא זה, בקשה מהווה ביטוי להסכמתו של המבקש על כל הדרישותהגשת 

 .כל המבקשים יישאו באחריות לאמיתות המידע שנמסר והמסמכים שהוגשו
 

 הבקשות של והבחירה הבחינה תהליך .6
וויון ואי הפליה ותוגבל לתקציב הש, התחרות החופשית, השקיפות, הענקת שוברי חדשנות תשמור על עקרונות הפרסום

 .הקיים

מכון ערבה ומכללת כנרת יטפלו במשותף בהיבטים המנהליים של קול קורא זה ויבחנו ויבחרו במשותף את הבקשות 

 .וללא הגבלת הזכות שלא לבחור בקשה, על פי שיקול דעתם המוחלט, המוצלחות

ועדה זו מורכבת . על פי שיקול דעתה המוחלט, GREENinMEDבחירת המועמדים תהיה נתונה לאישור ועדת הפיקוח של 

 Camara Oficial de Comercio, Insustria, Servicios y: מנציג אחד של כל אחד מהגופים המשתתפים בפרויקט
Navegacion de Espaňa ,המכללה האקדמית כינרת, מכון הערבה,Capenergies  ואיגוד המים הישראלי  . 

על ידי מכון ערבה או על ידי , ל"הודעה בדבר הבקשות שנבחרו תועבר למוטבים בדוא, הבקשות עם סיום ההערכה ובחירת

 :רשימת המועמדים תהיה זמינה בקישורים הבאים. מכללת כנרת

                                                           
1
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%2

0and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf 

http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf
https://forms.gle/HqL5ti9iySWNEFFP8
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf


                                                                          
 

 -water-transboundary-for-centers/center-research-va.org/aravahttps://ara

management/greeninmed  

 %https://www.kinneret.ac. il / program /% D7% AA% D7% 97% D7% 95% D7% 9E :ואתר מכללת כנרת

% D7% -% D7% 9C% D7% 99% D7% 9E% D7% 95% D7% 93 /% D7% 91 % D7% 99% D7% AA-D7% 99

-sc-% 93% D7% A1% D7% 94 / b% D7% 9C% D7% 94% D7% A0% D7-94% D7% A1% D7% A4% D7% A8

% D7% AA% D7% A2% D7% A9% D7% -% D7% 91% D7% 94% D7% A0% D7% 93% D7% A1% D7% AA

% D7% 9E% D7% 99% D7% 9D-99% D7% 95 % D7% AA  1 1ירוק 

 הבקשות עיבוד הליך .0
גורמים הרלוונטיים ומסירת כל השוברים שיוענקו למבקשים שנבחרו יהיו זמינים רק לאחר אישור החתימה שעל ידי כל ה

  .לעיל 3המסמכים מוזכרים בפסקה הראשונה של סעיף 
 

 נוספים חובות .8
 :המוטבים שנבחרו לקבל שוברי חדשנות יעמדו בכל ההתחייבויות הבאות

 
 .בנוגע לפעילות המתבצעת במסגרת השובריםענות לכל בקשה של מכון הערבה ומכללת כנרת ילה -' א
 
 .על כל נסיבה העלולה להשפיע על הדרישות לזכאותם במסגרת קול קורא זה ן הערבהליידע את מכו -' ב
 
 .0206בדצמבר  31לשמור את כל המסמכים המקוריים של הפעילות שבוצעה במסגרת השוברים עד ליום  -' ג
 
 .לנקוט באמצעים יעילים למניעת הונאה כנדרש על פי החוק הישים -' ד
 
 .פיננסית ותפעולית מספקת לביצוע הפעילות ,להפגין יכולת ניהולית –' ה
 
החלטת )' ENI-CBC MEDהתוכנית התפעולית המשותפת ' להסכים כי נתוניהם יכללו ברשימה שפורסמה במסגרת -' ו

תוך מודעות לכך שקבלת שוברי החדשנות מעידה על , )3311( 2015)' מס ג  3113010235הנציבות האירופית מיום 

 .זו הסכמתם להיכלל ברשימה
 
 .ביחס לפעילות הממומנת ביחד עם השוברים, הכנסה או משאבים שהוענקו, סיוע, לדווח על כל מענק -' ז
 
אם קיימת עדות להפרת , למכון הערבה או למכללת כנרת תהיה הזכות להשעות או לבטל את שובר החדשנות - 'ח

 . חריגות או מרמה מצד המוטב, התחייבויות

 .כללי עבודה והגנת נתונים, חוקים סביבתיים, המופיעות בחוקים הישימים באשר לזכויות אדםלציית לכל הדרישות  - 'ט

 

 .הטרדות והתעללות, לגלות אפס סבלנות כלפי ניצול מיני - 'י

 

 

  אחריות ללא ניתן הייעוץ שירות .9
על כל "ו" כפי שהוא"ייעוץ כזה יינתן למוטב , מכיוון שהייעוץ המתבצע במסגרת השוברים יינתן ללא תשלום למוטב

ומבלי לדרוש כל אחריות שהיא , תוך התנערות ממצגים והתחייבויות לעמוד בדרישות המוטב או למלא את צרכיו, "התקלות

 .מכללת כנרת או היועצים העצמאיים החיצוניים שנבחרו והמועסקים על ידם, מצד מכון ערבה
 

https://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/greeninmed
https://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/greeninmed
https://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/greeninmed


                                                                          
 

 פרטי מידע על הגנה .12
באפריל  01מיום ה, של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, 02331313תקנה ] נתוניםבהתאם להוראות התקנה הכללית להגנת 

 35123וביטול הוראה , על הגנת אנשים טבעיים בכל הקשור לעיבוד נתונים אישיים ולמעבר חופשי של נתונים אלו, 0233

[EC ,בדו את הנתונים האישיים מכון הערבה ומכללת כנרת יאספו ויע, 5741-1981), וההגנה הישראלית על חוק הפרטיות

מידע על פעילויות , את שמו ופרטי יצירת הקשר של המבקש, למשל, נתונים אישיים אלה כוללים (.יועצים)של המבקשים 

 .הייעוץ והתמיכה של המבקש ומידע אודות זכאותו של המבקש להשתתף בתוכנית שמפורטת בקול קורא זה

לפקח , לפתח, בשאיפה לבצע, GREENinMED-שונה לניהול פרויקט האיסוף ועיבוד נתונים כאמור נדרש בראש וברא

ישותפו גם עם הרשויות ברות הסמכא במסגרת התוכנית לאגן הים ( או כל חלק מהם)נתונים אלה . ולשלוט על פרויקט זה

סמכא אלו רשויות ברות , יתר על כן. GREENinMED-ועם כל גוף או ישות המשתתפים במימון פרויקט ה, ENI-CBCהתיכון 

 .רשאיות לעבד נתונים אלה על מנת לבצע אימות והליכי בקרה או ביקורת

כל הנתונים האישיים ישמשו אך ורק למטרות הקשורות להערכת בקשות המועמדות לקול קורא זה ולפעילות 

במסגרת המבקשים אינם מחויבים על פי החוק למסור את הנתונים האישיים המבוקשים   .המתבצעות במסגרת השוברים

כל הנתונים המוזכרים לעיל עשויים  .אך לא ניתן לעבד ולשקול את בקשתם אם לא יסופק המידע הנדרש, קול קורא זה

בכדי לכסות על כל אחריות אפשרית הנגזרת מהשתתפותו , GREENinMEDשנים לאחר השלמת פרויקט  5להישמר למשך 

 . םאלא אם כן קיימים פרקי זמן רלוונטיים אחרי, של המבקש

 

 ההשתתפות תנאי .11
יתקיימו בכפוף לתנאים הכלולים בקול ( אם יוענקו)ההשתתפות בתוכנית שבמסגרת קול קורא זה וקבלת שירותי הייעוץ 

 .'טופס בקשה לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות' – 3קורא זה ובכפוף לתנאים הכלולים בנספח 
 

 החל הדין .10
ינוהלו אך ורק בכפוף להוראות החוק הישראלי ובית המשפט , וזכרו לעילהתהליך המפורט בקול קורא זה ושירותי היעוץ שה

המוסמך בישראל אשר יהוו את הסמכות השיפוטית הבלעדית עבור כל מחלוקת העשויה להתעורר ביחס לתהליך המפורט 

 .בקול קורא זה וביחס למתן שירותי הייעוץ שלעיל
 

 נספחים .13
 .'לא עלותפס בקשה לקבלת שוברי חדשנות לטו' – 1נספח 

 

 חתום בשם המועמד
 שם 

 חתימה 

 תפקיד 
 תאריך 

 סוכם והתקבל
 _____________: י"ע

 ____________: שם הנציג
 ____________: תאריך

י מכון הערבה "סוכם והתקבל ע

  או מכללת כנרת

 

 


