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Terms of reference (ToR) for Baseline assessment consultant  

 

1. MA’AN Development Center  
 

MA’AN Development Center is an independent Palestinian development and training institution 
established in January 1989 and registered as a non-profit organization. The main office is located in 
Ramallah with branch offices in Gaza, and Jenin. MA’AN's work is informed by the necessity of creating 
independent, self-reliant initiatives that lead to the development of human resources for sustainable 
development, which incorporate values of self-sufficiency and self-empowerment. 
 

 
2. Project profile 
 

Project name Economic Empowerment of Palestinian Youth by Introducing 
Technology and Modern Techniques in Agri-businesses 

Locations West Bank 

Targeted beneficiaries  University and TVET agriculture students, agriculture entrepreneurs, and 
youth in agriculture  

 

3. Project background 
The project aims to contribute to supporting the economic empowerment of Palestinian youth by 
overcoming the challenges of unemployment, matching their skills to the requirements of the labor 
market, and enhancing their capabilities to establish economically feasible businesses that contribute to 
bridging the economic gaps in the community. The proposal mainly focuses on the agricultural sector for 
its ability to absorb young talent and integrate with other sectors, such as the technology sector that 
attracts young people, in contrast to the traditional view of the agricultural sector. 

The proposal is based on an integrated approach that aims in the first part to encourage university 
graduates to employ technology in finding solutions to the problems of the agricultural sector through 
applied research grants, while simultaneously encouraging creation of Agri-tech solutions focused 
startups that generate income and serve the apparent need in scarce agricultural technology in 
Palestine. On the other hand, the project further encourages establishment of Youth-led individual and 
joint agricultural income generating entrepreneurial ideas   that utilize modern agricultural techniques 
and creating job opportunities for youth during the process. 

 



                                                          
 
 
 

 
                                                  

2 
 

This project is part of a program being implemented by MAAN to empower innovation in the Agri tech 
sector and co-financed by the GIZ, Arab Fund for Economic and Social Development and is managed by 
Taawon.  

Project Focus Areas: 

- Developing of national capacities and knowledge in agro-tech and agribusiness innovations. 

- Development of Palestinian Agri-tech Curricula that contains practical agro-tech solutions 

modules for the Palestinian context , includes but not limited to ( farm management , 

irrigation management technology , use of sensors in agricultural operation , hydroponic , 

renewable technology , vertical farming , weed handling and technology , soft ware and 

mobile apps . 

- Conduct  centralized Agri-tech applied trainings 

- Support R&D projects with high technology application in agriculture. 

- Support youth cooperatives in capacity building and devolving their projects. 

- Support enterpnure projects which implement technology and smart agriculture . 

 

4. Purpose of Study  
MA’AN is seeking the technical services of a contractor to conduct a baseline study to inform 
the result framework at the beginning of the project. The overall purpose of the study is to provide 
baseline data for the quantitative of the result framework. The baseline study will also provide an 
assessment and mapping to get an overview of the innovation in agriculture and the extent to 
which technology has been incorporated into agriculture (smart agriculture ).  
 
 

Scope of the Evaluation 
The result framework of the project includes quantitative indicators (see Annex A). The baseline 
study will focus on quantitative indicators and advice for further qualitative indicators. The 
study is to collect data for all WB through desktop review. The assessment and mapping of the 
innovation in agricultural sector to provide data for a qualitative report that elaborates on:  
- Knowledge among stakeholders and actors on identification of smart agriculture and 

innovation in agriculture. 
- Existing legislation, policies, and incentives that motivate youth on working and investment 

in smart agriculture. 
- Previous projects result and success stories. 
 
Method 
Most of the quantitative data that is needed to complete the result framework is produced 
through the initial project design. The consultant will review existing indicators and 
possibility of measurement of these indicators. As will as to conduct stakeholders-mapping 
analysis, address the gaps in the innovation agricultural sector.  
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Procedure:  
is expected that the consultant or firm will: 

• Expand and further define the method of the study in consultation with MA’AN  as 
part of the inception phase.  

• Consult the various partners that deliver the Project in the context of working with 
Government Ministries, CSOs, Universities  and organisations for young people in 
West Bank.  

• Whenever relevant, disaggregate data by University, CBO, Government  (primary, 
secondary), sex (male, female),  

• Whenever possible and relevant, work with field workers and project management  
researchers which are resident in the focus countries in order to conduct the 
interviews with key informants 

• Process, analyse and present the data in a user-friendly format  
 

 

5. Contractor’s qualifications  
The successful applicant should have the following expertise and qualifications:  

• At least 5 years in developing research and baseline studies in the field of agriculture, 
technology , and entrepreneur project  

• Excellent knowledge in the current agricultural, economic and social context in Palestine. 

• Experience in conducting impact assessments, baseline surveys or other types of evaluation or 
research with special focus on evaluation techniques and participatory research methods.   

• Research experience that is relevant to youth and entrepreneur, accelerators projects   . 

• Experience in using innovative data collection methodology and approach.  

• Ability to analyze and present data concisely and clearly.  

• Excellent communication and interpersonal skills. 

• Strong conceptual and analytical skills.  

• Excellent skills in English and Arabic both written and spoken.  
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6. Deliverables and work schedule 
 

This section describes in detail the expected deliverables and the timeline for delivery: 
• Two weeks (10 working days) after signing of the contract, the evaluator will submit an 

inception report. This report will outline in detail the key scope of the work; a work 
plan/schedule of tasks designating a team member with the lead responsibility for each task 
and deliverable (output); sources of data; ; and a data reporting plan. 
• A draft report will be presented to MA’AN by the study team during a stakeholder 

workshop at a date to be agreed. The evaluation team will facilitate the workshop, 
which will be aimed at discussing preliminary findings and conclusions of the study. 

• A final baseline report is due on 20 /2/2022, which should present the findings, 
recommendations and lessons learnt, particularly in terms of assessment mapping of 
gaps.. The report should follow, but not limited to the following structure; 

 

• Executive Summary (usually not more than 3–4 pages) 

•  Programme description 

•  Purpose and objectives 

•  Method 

•  Findings 

•  Conclusions 

•  Recommendations 

•  Annexes (including the list of stakeholders consulted during the evaluation, 

• key documents and websites consulted, terms of reference of baseline study, 
• aggregate findings, etc. 
•  

• All the above deliverables will be submitted in English Language  

 

A. Work plan for the implementation of the assignment for MA’AN’s approval before 
commencement. To be delivered no later than three days after the kick-off meeting,  

B. Outlines of the base line study  
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7. Implementation timeframe 
 

No. Task 

Date of deliverable 

(Subject to change 
based on 

contractor’s 
proposal) 

1. Inception report  3/2/2022 

2. Draft report  10/2/20222 

3. Final baseline report  20/2/2022 

 
 
 

8. Selection criteria  
Offers will be first assessed on their technical merits using the evaluation criteria below. Only offers with 
technical scores of at least 70 points will qualify for the financial review. The financial offer weight is 30 
% from the total weight of the evaluation while the technical offer is 70 %. 

Item Weight in evaluation  

Previous experience in the field of youth , entrepreneur 
and agriculture  evaluation projects  

%25 

Meeting technical specifications (quality, methodology, 
etc..) and Level of understanding of work/service required 

%25 

Qualifications ,  skills, languages  of contractor and team 
members 

%20  

Financial  30% 

 

 
9. Application requirements 
 
Applications MUST include:  

1. Technical offer:  
a. The contractor’s legal name and official registration documents,  
b. The contractor’s technical work history in accordance with the requested areas of 

expertise, 
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c. The implementing team members, their appointed roles and responsibilities, and their 
resumes (with references) illustrating the related experiences in response to the 
requested qualifications,  

d. Implementation work plan, 
e. Full names, positions, and dates of birth for the contractor’s key staff and if applicable, 

for any subcontract related to this assignment, 
f. Two previous examples of similar work. 

 
2. Financial offer:  Should be submitted in $USD using the BoQ form in annex 1. 

 
Proposals should be submitted to the following address in a two separate sealed and stamped 
envelopes; one for the technical offer and the other for the financial offer.  

 

MA’AN Development Center 
Ramallah office  
Al-Masyoun, Emil Habibi street 
Al-Nahdah building, 5th Floor (above Bravo 
supermarket) 
Tel: 00970 - 2 - 2954451 

MA’AN Development Center 
Gaza branch office  
Gaza-HaidarAbd Al Shafi square 
Al Motaz 2nd building – ground floor  
Next to Blood Bank building 
Tel: 00970 - 8 - 2823712 

 

Deadline for submission is 12:00 PM, Monday, January 17.2022 
 
 

10. Special terms 
 

A. The contractor should get MA’AN Development Center approval on all work plans, 
methodologies, and any other tool prior to commencement, 

B. The contractor shall not subcontract in whole or in part any of this assignment’s tasks without 
the explicit, written approval of MA’AN Development Center, 

C. The contractor shall provide MA’AN Development Center with full names, positions, and dates 
of birth for its key staff and if applicable, for any subcontract related to this assignment, 

D. The contractor shall handle all logistics in terms of transportation, communication, coordination, 
and permits to West Bank and Gaza if needed, 

E. Financial offer should not include VAT as the project is VAT exempted. Selected company should 

be able to submit zero tax invoice and deduction at source certificate. Consultants (or freelancers) 

will have to submit deduction at source certificate. In not possible, then 10% will be deducted 

from the consultant’s compensation as income tax. 

F. The contractor should be able to provide deduction at source. 
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11. Payment schedule 
 

Payment will be made according to the following schedule, subject to certification of satisfactory 
completion by MA’AN technical team: 

Deliverables Payment  

Mid-assignment meeting with MA’AN to discuss and approve progress and 

confirm next steps 
%15 

Submission of final versions of curriculum, trainer’s, and trainee’s manuals %50 

One month after delivery of final versions above %35 

 

ANNEX 1: Financial offer 

No. Item Unit 
No. of 
units 

Unit cost 
$USD 

TOTAL cost 
$USD 

1 
Conduct Baseline Study including mapping 
assessment report for agro-business 
technology sector   

Study  1   

2  Study launching event – 25 person  Event  1   

TOTAL COST (IN NUMBERS) :  

TOTAL COST  (IN WORDS):  

 

 
- All costs above must be in $USD. 
 

 

Name and official stamp of the contractor………………………………… 
 
 
 
Mobile Number ……………………………………. 
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Annex 1 
 

وع  ات األداء الخاصة بدراسة الخط القاعدي للمشر  مؤشر
 

 اسم المشروع
الفلسطيني عن مشروع )نهضة شباب(: التمكين االقتصادي للشباب 

 طريق ادخال التكنولوجيا واألساليب الحديثة في القطاع الزراعي

 تاريخ بدء المشروع 
1/10/2021 

الهدف الرئيسي  
 للمشروع

تمكين الشباب الفلسطيني اقتصاديا بمشاريع مدرة للدخل من خالل 
دمجهم الفعال في القطاع الزراعي بإدخال التكنولوجيا واألساليب  

 الزراعية الحديثة

تاريخ انتهاء  
 31/12/2022 المشروع 

 مؤشرات االداء  النتائج المخططة
القيمة 
 االولية

القيمة 
 المستهدفة

مصادر  
 البيانات 

طرق جمع 
 البيانات 

دورية جمع 
 البيانات 

 المسؤولية

  تطوير(: 1.1نتيجة )
 والقدرات اإلمكانيات
 الفلسطينية الشبابية

  الزراعة  مجال في
 الحديثة، التكنولوجية
 الزراعي واالقتصاد
 األخضر

# مناهج الزراعة التكنولوجية  
باللغة   ة والمهنية المطورةتقني ال

 العربية  

الشروط   1 0
 مرجعية 

محضر  
االجتماعات 

 والترسية

مادة المنهاج 
المطورة  

شاملة قائمة  
مصادر 

 المعلومات

االجتماعات  
والمراسالت مع  
الخبراء وشركاء  

 المشروع

مراجعة وحدات  
 المنهاج المطور 

 

على ثالثة  
مراحل:   

التحضير، 
خالل  

التطوير، 
والنهائي  

 العتماد المادة 

مستشار تطوير 
األعمال الفني 

 والمستشار االداري 

# الفيديوهات التوعوية 
والتوجيهية التي تشرح أنواع 

التكنولوجيا الممكن استعمالها  
 في الزراعة المطورة 

الشروط   10 0
 المرجعية 

المواد التي  
يتم تحضيرها  

المادة النهائية  
التي سيتم  

استخدامها في  
 األفالم 

عدة 
اجتماعات 

لالتفاق على 
نهائية المواد ال

مستشار المشروع، 
 الشركة المنفذة لألفالم
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من قبل 
الخبراء  
وبرامج 
المنتجة 
 والتصميم 

سيناريوهات 
 Storyالتنفيذ )

boards) 

الفيديوهات  
النهائية بصيغ  
عالية الجودة 

لالستخدام على 
 االنترنت 

للعرض 
والفيديوهات  
التي سيتم  
 تحضيرها

 حول يةلكترون #الدالئل اال
أساليب استخدام أنواع  

  التكنولوجيا الزراعية المختلفة
 المطورة باللفة العربية 

المواد التي   4 0
يتم تحضيرها  

من قبل 
الخبراء  
وبرامج 
 التصميم

المادة النهائية  
التي سيتم  

استخدامها في  
 الدليل 

التصميم االولي،  
الدليل النهائي  

،  wordبصيغ ال 
PDF  وصيغة ،

مناسبة للعرض 
 االلكتروني 

عدة 
اجتماعات 

لالتفاق على 
المواد النهائية 
للعرض نسخة  

 من الدليل

مستشار المشروع، 
 الجهة المنفذة للدليل 

 والتوعوية تدريبية# الدورات ال
المنفذة في التجمعات في مجال 

ورفع الوعي حول قدرات بناء ال
 التكنولوجيا الزراعية  حلول

تقارير   4 0
 المدربين 

كشف  
الحضور  
 والغياب

استمارات التقييم 
 القبلية والبعدية 

بعد كل يوم  
 تدريبي 

مستشار التنفيذ،  
المنسق الميداني 

والمشرفين، ومسؤول 
 المتابعة والتقييم 
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المشاركين في دورات بناء  #
القدرات والتدريبات في مجال  

 التكنولوجيا الزراعية 

0 100 

 (4  
trainings 
x 5 hrs x 
5 days x 

25 
persons) 

قوائم طلبات  
المتقدمين  
 للمشاركة 

قوائم حضور  
الورشات 
التدريبية 

ومخيم توليد  
 األفكار 

قوائم الطالب  
المتقدمين  

لدعم مشاريع  
 التخرج

ملفات جمع 
طلبات التقديم 

للمشاركة 
بالتدريبات 

والمخيم واثباتات 
 المشاركة

عند تنفيذ كل  
نشاط ضمن  

 المحور

مسؤول المتابعة 
والتقييم والمستشار 

 االداري 

# المشاركين من الشباب في 
ونقاش أفكار توليد  مخيم

المبادرات للمشاريع والشركات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا  

 الزراعية 

0 70 

 

 

المشاهدات  
وتقرير المخيم  

وقوائم 
المستفيدين،  

وكشوفات  
 المشاركين 

معايير االختيار،  
تقارير اللجنة  

 التوجيهية 

خالل وبعد 
االنتهاء من  

 المخيم

طاقم المشروع،  
لجنة  باإلضافة الى 
مع  توجيهية تحدد

 مؤسسة التعاون 

# مشاريع التخرج /أبحاث 
التطبيقية في مجال  الجامعية 

الحلول التكنولوجية الزراعية  
التي تم دعمها من خالل 

 المشروع

أبحاث   8 0
الطالب  
ومشاريع  

التخرج المتفق 
عليها بين  
الطالب  

نسخة من 
األبحاث ومشاريع 

 التخرج

بعد االجتماع 
االولي مع 
الخريجين  

المتقدمين،  
ودراسة 

االحتياج، 

مستشار المشروع، 
منسق االحتضان، 

مستشار تطوير 
 االعمال
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ومستشاريهم  
 من جامعاتهم 

وزيع  وتقرير الت 
 على المزارع 

(: 1.2نتيجة )
 تطوير او استحداث

  ومشاريع شركات
  مبنية ناشئة،  زراعية

 استخدام على
 الزراعية التكنولوجيا

عن طريق  الحديثة،
احتضان ودعم  

المبادرات واألفكار التي 
تم تطويرها بالمرحلة 
  األولى من المشروع
)مرحلة االحتضان 

 والتسريع(

# المنح المادية المقدمة من  
خالل المشروع  لتأسيس او  
دعم المشاريع الريادية في 

مجال حلول التكنولوجيا 
 الزراعية 

دراسات  30 0
الجدوى  

للمبادرات  
التي تم  

 يمها تقد

  ةدراس  30
الجدوى التي تم  

وجداول   إعدادها
االحتياجات  

النهائية 
 للمبادرات

 

اجتماعات 
 لطاقم المشروع 

مستشار المشروع، 
منسق االحتضان، 

مستشار تطوير 
 االعمال 

# مشاريع التكنولوجيا الزراعية  
المستفيدة من أنشطة 

االحتضان والتسريع )مرشدين  
وخبراء اداريين وتقنيين تم  

تعيينهم لكل مشروع( المقدمة  
 في المشروع 

تقارير   30 0
المتابعة 

الميدانية،  
محاضر  

 االجتماعات

زيارات ميدانية 
واجتماعات مع  

أصحاب  
المبادرات  
 والمشاريع 

زيارة بعد كل 
 أو اجتماع

مستشار المشروع، 
مستشار تطوير 

، المرشدين  االعمال
 والخبراء 

# الشباب المشاركين في دورة  
تدريبية متخصصة مكثفة  

 5لتأهيل موظفي التسويق لمدة 
أيام تقدم من قبل خبراء في 

 مجال التسويق االلكتروني

تقارير   20 0
 المدربين 

كشف  
الحضور  
 والغياب

 استمارات التقييم
 القبلية والبعدية 

بعد كل يوم  
 تدريبي 

مستشار التنفيذ،  
المنسق الميداني 
 وخبراء التسويق 

# خريجي التسويق والمبيعات 
من فئة الشباب المدربين  

المستفيدين من فرص توظيف 
أشهر   6قصيرة المدى لمدة 

لدى مشاريع التكنولوجيا  

عقود  7 0
التوظيف، 

تقارير  
المشغلين،  

مستشار المشروع،  شهري  الزيارات الميدانية 
المشغلين، مسؤول 

 المتابعة والتقييم 
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الزراعية المدعومة من قبل  
 المشروع 

كشوفات  
 الدوام

انشاء  (: 2.1) نتيجة
برامج تدريبية تهدف  

لتطوير المهارات 
 والمهنيةالتقنية 
  مجال في للشباب
 الزراعة 

# الزيارات وورشات العمل  
التوجيهية في المناطق  

المستهدفة )النوادي الشبابية،  
الجمعيات التعاونية، 

المؤسسات القاعدية المختلفة(  
تم تنفيذها لشرح عملية التي 

التقديم لفرص التدريب والمنح  
ومعايير االختيار وتوزيع  

طلبات المنح عليهم وروابط 
 التقديم على صفحات المؤسسة  

الزيارات  14 0
 الميدانية 

كشف  
الحضور  
 والغياب

قوائم المنتسبين  
 المعنيين  

مستشار المشروع،  بعد كل زيارة
منسق االحتضار،  

مسؤول المتابعة 
 والتقييم  

# طلبات المشاريع الزراعية  
التي تم اختيارها لاللتحاق 
بالبرنامج التدريبي والـتأهل 

لالستفادة من المنح الخاصة 
بتطوير وانشاء المشاريع  

 الزراعية المدرة للدخل  

قوائم الطلبات   100 0
المتقدمة 

)مكتوبة أو  
 نية(الكترو 

محاضر اجتماع  
اللجنة المسؤولة  

 عن فرز الطلبات  

مرة واحدة أو  
أكثر ان كان  
عدد الطلبات  

يحتاج الى 
 ذلك

لجنة توجيهية تحدد  
من قبل إدارة المشروع  

 والمؤسسة الداعمة 

الدورات التدريبية المنفذة في  #
  اإلدارة، الريادة،)  مجال 
  المبيعات، المالية، اإلدارة

( و االلكترونية المبيعات
) األساليب الزراعية  

   الحديثة(

0 23 

 (23 
groups x 6 

hrs x 5 
days x 
(11-13) 

trainees ) 

تقارير  
 المدربين 

كشف  
الحضور  
 والغياب

استمارات التقييم 
 القبلية والبعدية 

بعد كل يوم  
 تدريبي 

مستشار التنفيذ،  
المنسق الميداني 

والمشرفين، ومسؤول 
 المتابعة والتقييم 
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# الشبان والشابات المستفيدين  
من التدريبات وبرنامج بناء  
القدرات الخاصة في مجال  

إدارة المشاريع الزراعية  
 المستدامة والمدرة للدخل 

0 280 

total of 280 
persons 

represnting 
100 

selected/sh
ortlisted 
agri-

businesses 

قوائم 
وسجالت  
حضور  

الورشات 
دريبات والت 

والتقييمات 
القبلية 

 والبعدية 

جمع وتعبئة  
بيانات سجالت  

الحضور في  
قاعدة بيانات 

 المشروع

بعد تنفيذ  
النشاطات  

المتعلفة ) فرز 
الطلبات(، 

انتهاء  
 التدريبات  

مسؤول المتابعة 
والتقييم والمستشار 

 اإلداري 

  دعم(: 2.2نتيجة )
  وتطوير لبدء الشباب
  متميزة ريادية مشاريع

  القطاع في ومستدامة
 الزراعي 

# المنح المقدمة النشاء او 
تطوير المشاريع الزراعية 

 الشبابية المدرة للدخل  

0 65 

 

دراسات 
الجدوى  

للمبادرات  
التي تم  
 تقديمها 

  ةدراس  65
الجدوى التي تم  

وجداول   إعدادها
االحتياجات  

النهائية 
 للمبادرات

 

اجتماعات 
 لطاقم المشروع 

مستشار المشروع، 
منسق االحتضان، 

مستشار تطوير 
 االعمال 

# المشاريع الشبابية الزراعية  
المدرة للدخل المستفيدة من 
خدمات االرشاد والتوجيه  

الفردي من قبل مرشدين وخبراء 
 فنيين واداريين 

زيارات  65 0
المشرفين 
الميدانية  

 االستشارية

تقارير المشرفين  
الميدانية،  
ومحاضر  

 االجتماعات

بعد كل زيارة 
استشارية أو 

 اجتماع

منسق االحتضان، 
المنسق الميداني 

والمشرفين، ومسؤول 
 المتابعة والتقييم 

 
 


