קול קורא לתושבי המועצה – להגשת הצעות למיזמים בנושאי
סביבה ,קהילה וחינוך.
המועצה האזורית דרום השרון קוראת לקבוצות פעילות במועצה להגיש הצעות למיזמים בנושאי
סביבה ,קהילה וחינוך ,בהתאם למפורט להלן.
תיאור הפעילות המתוכננת
.1

בהתאם למדיניות המשרד לאיכות הסביבה והמועצה ,לקידום שיתופי פעולה קהילתיים
על מנת להעצים את נושא הקיימות והסביבה במועצה ,יזם מדור הקיימות במועצה פרסום
קול קורא זה לביצוע מיזמים בנושאי סביבה ,קהילה וחינוך בהובלת קבוצות תושבים
מהמועצה

.2

הקבוצות הזוכות יקבלו תקציב של עד  ₪ 10,000לטובת ביצעו המיזם/הפרויקט.

.3

על המיזמים המוצעים לעסוק בקידום אורח חיים בר קיימא.
נושאים לדוגמא :גינה אקולוגית קהילתית ,פלייסמקינג ,מרכז קיימות ,קידום יציאה
לטיולים באזור ,חיזוק הקשר בין אדם לטבע ,שמירה על שטחים פתוחים ,כלכלה מקומית,
תחבורה שיתופית.

.4

המיזם המוצע חייב לכלול היבט פיסי והיבט של פעילות חברתית קהילתית.

.5

במסגרת הקול הקורא תבחר המועצה עד  3מיזמים ,אשר יזכו למימון של עד ₪ 10,000
לטובת ביצוע המיזם .התקציב ישמש למימון של :תשתיות פיזיות ,שירותים נדרשים
לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לביצוע הפעילות .המועצה תשלם ישירות לספקים
בהתאם לתוכנית העבודה של הקבוצה.

.6

המימון עבור המיזמים יינתן בעבור שנת ליווי אחת ועל פי תכנית העבודה והתקציב שיוגשו
ויאושרו מראש על ידי המועצה.
רשאיות להגיש מועמדות להשתתף במיזם קבוצות תושבים העומדות בכל התנאים
הבאים:

.7

א.

הקבוצה מורכבת ברובה מתושבי המועצה.

ב.

הקבוצה פועלת במשך שנתיים לפחות.

עדיפות תינתן למיזמים אשר:
א.

בעלי תרומה סביבתית ( 40נק')

ב.

יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית ( 10נק')

ג.

יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח ( 15נק')

ד.

יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון ( 15נק')

ה.

יחזקו את הזהות המקומית ( 10נק')

ו.

מעורבות קהילתית גבוהה (כמות ומגוון המשתתפים המתוכננים להשתתף /להנות
מהפרויקט) (10נק')

הבקשות יבדקו וינוקדו על ידי ועדת שיפוט אשר תכלול את רכזת הקיימות ,נציג מהיחידה
האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה ונציג המשרד
להגנ"ס.
אופן הגשת ההצעה
.1

על מועמדים העומדים בתנאי הסף להצטרפות למיזם והמעוניינים לקחת בו חלק למלא
ולחתום על טופס הבקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה
להגישו בצירוף המסמכים הבאים:
תיאור הטופס

מספר

פרטי הבקשה
תיאור המיזם ותוכנית עבודה

טופס 1
טופס 2

טבלת תקציב
אישור וועד היישוב.

טופס 3
טופס 4

האם הוגש:

את המועמדות על צרופותיה יש להגיש במייל  ,לכתובת  , ayalab@dsharon.org.ilעד
לא יאוחר מיום _ _05/09/2022בשעה__.___12:00

.2

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל אילה שקד ,רכזת מדור קיימות בדוא"ל
ayalab@dsharon.org.il
או בטלפון 03-9000627

.3

למען הסר ספק ,הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.

בכבוד רב,
אילה שקד
רכזת מדור קיימות

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה  -מדור קיימות
טופס – 1טופס בקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה קהילה וחינוך.
מיזם
שם המיזם

מיקום גיאוגרפי

אנשי הקשר במיזם
שם

@

נייד

שם

@

כתובת

שם

נייד

@

נייד

כתובת
נייד

שם

@

כתובת

כתובת

הארגון במסגרתו יתבצע המיזם
שם הארגון הפונה-
פרטי איש הקשר לתוכנית המוצעת
שם פרטי ומשפחה
כתובת
רחוב/תא

מס' בית

טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני

כניסה

טלפון

תפקידו בארגון

דירה

יישוב

מיקוד

טופס 2
תיאור המיזם ותוכנית עבודה

הקבוצה המגישה:
 .1פרופיל הקבוצה  -תיאור כללי  ,פירוט פעילויות בשנתיים האחרונות.
 .2פרופיל צוות המיזם – כמות פעילים ,יישובים ,תפקידים ויכולות.

תקציר המיזם והרעיון המוצע :
 .1החזון – תיאור תמציתי של המיזם חשיבותו וייחודיותו בהקשר של קיימות ,סביבה וקהילה
 .2מטרות ויעדי המיזם –
מטרות -
יעדים -

.1
.2
.3

הפעלת המיזם :
 .1שיתוף הקהילה – תיאור אוכלוסיית היעד והיקף המשתתפים
מי ישתתף בתכנון המיזם
מי ישתתף בהקמת המיזם
מי ישתמש ויהיה חלק מהמיזם
תוכנית לשיתוף הקהילה – פירוט המפגשים ,הדרכות פעילויות

היבטים פיזיים וקהילתיים של המיזם :
.1
.2
.3
.4
שלב

היבטים פיזיים שהיו במיזם
היבטים קהילתיים של המיזם
תוכנית תחזוקה ושימור הפעילות לאורך הזמן
אבני דרך לביצוע  +לוח זמנים  -יש להגיש בטבלה
משימות אחריות

עלות

שותפים תאריך
ביצוע

מדדי
בקרה

הערות

הערות :
תאריך _______________

חתימת המגיש _______________

טופס 3
טבלת תקציב
הצעת תקציב – עלות המיזם באופן כללי ,פירוט עלות כוח אדם ,פעולות ושירותים,
הוצאות חד פעמיות ,שותפי מימון.
יש להגיש בטבלה

סעיף הוצאות

מימון מועצה

תשתיות פיזיות
שירותים
נדרשים לתכנון
וביצוע
חומרים לביצוע
הפעילות

סה"כ

עד ₪ 10,000

מימון אחר

תאריך לביצוע סה"כ

טופס –4

אישור וועד היישוב לביצוע המיזם בנושא סביבה קהילה וחינוך
לכבוד
מועצה אזורית דרום השרון
א.ג.נ,.
אנו הח"מ _________________ ,ת.ז ___________________ .מצהירים ,מסכימים ומתחייבים
בזאת כדלקמן:
.4

במידה והמועצה תקבל את הצעת ______________ (להלן" :המציע") לקול קורא לביצוע
מיזמים בנושא סביבה קהילה וחינוך (להלן" :הקול הקורא").

.5

אנו מתחייבים ,כי הועד יתחזק את המיזם בסיומו וישמור על ערכו ותפקודו.

.6

הצעת המועמד לקול הקורא הוגשה בידיעת הועד ובהסכמתו והוועד מתחייב לתמוך בהקמת המיזם
ולהמשיך ולתחזק אותו בסיומו.

הננו מצהירים ,כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתנו וכי תוכן תצהירנו -אמת.

תאריך _______________ תפקיד ____________ חתימת נציג הוועד_______________

