 17דצמבר 2018

לכבוד ועדים מקומיים

הנדון :קול קורא למיזמים קהילתיים בנושא איכות הסביבה
 .1מועצה אזורית לב השרון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ,פונה בזאת לתושבי לב השרון המעוניינים
לפעול לטובת שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה ו/או המושב ,להציע הצעות במסגרת קול
קורא זה ,לביצוע פרויקט סביבתי שמטרתו קידום השמירה על הסביבה והפעילות הסביבתית ברשות (להלן:
"הפרויקט המוצע").
 .2קול קורא זה מפורסם במסגרת קול קורא מס'  10307שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה ,בעניין
סיוע לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חינוך בנושא סביבה בקהילה לשנת תשפ"א (פרק ג' – פעילויות
בקהילה לקידום השמירה על הסביבה) ,אשר הוראותיו מפורסמות באתר האינטרנט של המשרד ,תנאים
להגשת הצעה ומסמכי ההצעה.
 .3רשאים להגיש הצעות במסגרת קול קורא זה ,אך ורק קבוצות תושבים העוסקות בפעילות סביבתית כיום,
על הק בוצות להיות בעלות ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים ,יצירת שיתופי
פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ,כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא
ביצעה כקבוצה.
 .4ההצעות שיוגשו למועצה על פי הקול קורא יכולות לעסוק בכל נושא שייבחר על ידי המציע מתחום
הסביבה .במסגרת ההצעות על המציעים להתייחס ,בין היתר ,לכל הנושאים והעניינים המפורטים להלן:
 . 4.1הנושא הסביבתי הספציפי שאליו מתייחס הפרויקט המוצע במסגרת ההצעה.
 . 4.2תיאור של הפרויקט המוצע .במסגרת זאת ,על המציע להתייחס בצורה מפורשת ,בין היתר,
למרכיבים הבאים )1(:ייחודיות הרעיון של הפרויקט המוצע וחשיבותו; ( )2תכנית תחזוקה
ושימור הפעילות לאורך זמן; ( )3מעורבות הקהילה והתושבים ביוזמה ,בתכנון ,בהקמה
ובשימוש; ו )4(-שילוב היבטים פיזיים והיבטים קהילתיים  -חברתיים.
 . 4.3אבני דרך לביצוע הפרויקט המוצע.
 . 4.4לוח זמנים אשר יכלול התייחסות מפורשת לשלבים לביצוע ולהפעלה של הפרויקט המוצע .בהקשר
הזה יובהר ,כי תחילת הפעילות של הפרויקט המוצע תהיה במהלך שנת  , 2019בכפוף לקבלת האישורים
הדרושים מאת המשרד להגנת הסביבה.
 . 4.5פירוט תקציבי הדרוש לצורך הפרויקט המוצע ,לרבות תכנון וביצוע.
 . 4.6תכנית לשיתוף הקהילה בפרויקט המוצע.
 . 4.7כמו כן ,המציע יצרף להצעתו תיאור מפורט של הפעילויות שבוצעו על ידי המציע (הקבוצה)
בעבר ,לרבות התייחסות פרטנית לפעילותו שלפני פרסום קול קורא זה.
 . 4.8אישור הוועד המקומי.

בחינת ההצעות /תנאי סף
 .5לאחר קבלת ההצעות תבחן הרשות בשיתוף עם צוות מנציגי ועדות איכות הסביבה היישוביות והועדה
המועצתית את ההצעות שהוגשו לה על פי התהליך כדלקמן:
 .5.1בשלב הראשון תבחן הרשות האם המציע עומד בתנאים המפורטים בקול הקורא לעיל לצורך
הגשת הצעה והאם ההצעה כוללת את כל הנושאים והעניינים הדרושים.
 .5.2בשלב השני תבחן הרשות את ההצעות שנמצאו עומדות בכל התנאים המפורטים לעיל ,וזאת על פי
אמות המידה שלהלן:
 הנושא הסביבתי שבו עוסק הפרויקט המוצע ומידת חדשנותו – עד  25נקודות.
 משך זמן פעילות הקבוצה  -עד  25נקודות.
 איכות התכנית לשיתוף הקהילה בביצוע הפרויקט המוצע ,ובכלל זה ,רמת המעורבות של הקהילה
והאפשרות לרתום תושבים לביצוע הפרויקט  -עד  25נקודות.
 איכות תכנית התחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן של הפרויקט (זאת ,בין היתר ,בהסתמך על
פעילויות קודמות של הקבוצה שהגישה את ההצעה)  -עד  25נקודות.
 .6התוכניות הזוכות תועברנה למשרד להגנת הסביבה לצורך בחינתו ואישורו של המשרד .הצעות כאמור
שיאושרו גם על ידי המשרד להגנת הסביבה ,יזכו להשתתפות כספית לצורך ביצוע הפרויקט המוצע,
בסכום של עד ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף שקלים חדשים) לכל היותר אך לא פחות מ .₪ 10,000

אופן הגשת ההצעה
 .7קבוצות פעילים העונות על התנאים המפורטים לעיל ומעוניינות להגיש הצעה מתבקשות להגיש את
פרטי ההצעה למייל  ravi@lev-hasharon.comלא יאוחר מיום  9.1.19בשעה .15:00
לקבלת פרטים נוספים או שאלות ניתן לפנות לגב' רווי דפני בדוא"ל שכתובתו לעיל או באמצעות טלפון
שמספרו.073-2521528 :

תנאים כלליים
 .9המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים
נוספים בקשר עם המציעים ו/או עם הצעותיהם ,לרבות לצורך השלמת מסמכים ומידע.
 .10הגשת ההצעות במסגרת קול קורא זה הינה באחריותו ועל חשבונו של המציע ,והמועצה לא תישא
בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פנייה זו ו/או הגשת הצעה על ידו.
 .11על אף האמור בכל מקום אחר ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל הצעה ,לבטל בכל
שלב הליך זה ו/או את הפעילות המתוכננת על פיו ,לנהל משא ומתן עם המציעים ולעשות כל פעולה אחרת
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמציע לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד המועצה ו/או
המשרד ו/או מי מטעמם בשל כך.
 .12למען הסר ספק ,הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.
בברכה,

רווי דפני  -רכזת חינוך סביבתי וקיימות
מ.א .לב השרון
העתקים:
פנינה אמויאל משה – מנכ"לית
ציון דוד – מנהל היחידה לאיכות הסביבה

לכבוד
מ.א .לב השרון

הנדון :אישור מיזם קהילתי בשיתוף משרד הגנת הסביבה
הועד המקומי של _________ מאשר את מיזם_______________________
וידוע לו כי במידה ויצא לפועל התחזוקה באחריות הועד המקומי_____________
שם מורשה החתימה ___________________

__________________
חתימה

__________________
תאריך

