נוסח של טיוטת הקול הקורא הרשותי באזור – קול קורא להגשת הצעות למיזמים בנושא סביבה וקהילה
הקדמה:
 .1כללי
מועצה מקומית אזור (להלן" :המועצה המקומית ") בתמיכת המשרד להגנת הסביבה מזמינה את תושבי המועצה המקומית אזור להגיש הצעות
1.1
למיזמים/פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה ,כמפורט להלן:
כחלק ממדיניות הטמעת עקרונות הקיימת בקהילה ,ברצוננו לאפשר לקבוצות תושבים שונות במועצה המקומית לפעול למען שיפור איכות החיים
1.2
והמרחב הציבורי ביישוב ,להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.
פנייה זו מיועדת לקבוצות תושבים במועצה מקומית אזור המעוניינות להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה על הסביבה ,בכפוף
1.3
לעמידה בתנאים להגשת ההצעות המפורטים להלן:
במסגרת ההליך תבחר הצעה אחת אשר תזכה לתקציב של עד כ ₪ 20,000 -כולל מע"מ כל אחת שתורכב מתמיכת המשרד להגנת הסביבה
1.4
והשתתפות המועצה.
קול קורא זה בא לקדם את שיתופי הפעולה בין הקהילה והמרחב היישובי ולהעצים את נושא הקיימות היישובית .מטרת הקול הקורא היא לעודד הפעלת מיזמים
משמעותיים על ידי תושבים ובעיקר לדאוג כי יהיו אלו מיזמים ארוכי טווח ובני קיימא.
הנושא הסביבתי שבו יעסוק הקול הקורא – "קהילה מובילה שינוי סביבתי".
עדיפות תינתן למיזמים אשר:
 .1יחברו בין הקהילות ביישוב
 .2יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית
 .3ייבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח
 .4יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון
תנאי סף להגשת הצעות:
 .1קבוצת תושבי/ות אזור המונות מ 20-איש ומעלה (כגון פעילים במרכזים קהילתיים ,הנהגות הורים במ וסדות חינוך ,קבוצות תושבים בשכונות ,מועדוני
גמלאים ,עמותות ,מלכ"רים ,מועדוני נוער/תנועת נוער.
 .2קבוצות הפועלות שנתיים לפחות.
 .3כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות אותן ביצעה כקבוצה בשנתיים האחרונות
 .4על המיזמים להוכיח שיתוף מקסימלי של תושבים בפעילות השוטפת.
 .5על המיזמים לפעול שלוש שנים ברצף לפחות.
 .6מילוי כל הנספחים המצ"ב במלואם.

אמות מידה לבחירה (הועדה תנקד על פי קריטריונים מספריים) .הוועדה תתכנס ביום  30.1.2020בשעה  10:00במועצה בנוכחות נציגת המשרד המשרד להגנת
הסביבה






עיסוק בנושא סביבתי מקומי.
הוכחת פעילות מוכחת מהעבר ובעלת השפעה על קהלי יעד.
עמידה בכל תנאי הקול הקורא.
המיזם יוצע ויבוצע ע"י מי שעונה על תנאי הסף המצוינים לעיל.
הסיוע במימון הוצאות המיזם ישמש עבור תשתיות פיסיות ,ציוד וחומרים הנדרשים למימוש התכנית שהוגשה.

נושאים בהם יוכלו לעסוק המיזמים:
גינון קהילתי , place making ,כלכלה מקומית ,נראות במרחב הציבורי ,עידוד ההפרדה במקור ,התייעלות אנרגטית ,ספריות רחוב ,תחבורה בת קיימא או כל רעיון
בעל ערך חברתי-סביבתי אחר.
עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים במסגרת הקול הקורא:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שנת ליווי ומימון על פי תכנית העבודה והתקציב שיאושרו מראש.
תקציב שיוענק לקבוצה הזוכה הינו עד  ₪ 20,000לקבוצה והוא מיועד לתשתיות ,ציוד וחומרים.
הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד בשקיפות ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו בראשית התהליך ,על הפעילות שבוצעה ועל עמידה ביעדים שסוכמו.
הסיוע הכספי יועבר לטובת הפעילות הנבחרת ,בהתאם לדיווח תקופתי מסודר התואם את יעדי ההתקדמות של המיזם ,כפי שייקבע מראש עם כל מיזם
בנפרד.
המיזמים ילוו בתמיכה מקצועית של צוות העירייה.
כל קבוצה תידרש להכין מצגת סיכום המפרטת את הפעילויות לאורך השנה
המיזמים יתועדו לצורכי פרסום.

הנחיות להגשת הצעות
 .1יש למלא את הטפסים במלואם ולחתום במקומות הרלבנטיים.
 .2יש לשלוח הצעות עד לתאריך  28.1.2020בחצות למייל  nuritrz@azor.muni.ilאו במסירה ידנית במועצה במחלקת שפע בשעות הבוקר בימים א'-ג' ,ה'
 .3יש לוודא קבלת אישור מסירה במייל חוזר.
 .4לצורך מילוי הנספח – ארגון = גוף/קבוצה/עמותה או כל מבנה חברתי מוצע.

תקציר המיזם והרעיון המוצע:

נספח א'  -טופס בקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה-קהילה
מיזם
שם המיזם

שם הקבוצה

אנשי הקשר במיזם
שם

נייד

@

שם

כתובת

כתובת

הארגון במסגרתו יתבצע המיזם
שם הארגון הפונה
שם מנהל/ת הארגון
פרטי איש הקשר לתוכנית המוצעת
שם פרטי ומשפחה
כתובת דואר אלקטרוני

נייד

תפקידו בקבוצה

החזון  -תיאור תמציתי של מהות המיזם ,מרכיבים מיוחדים המוצעים להפעלה.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 .1תכנון הפעלת המיזם :
א .תיאור אוכלוסיית היעד והיקף המשתתפים
___________________________ __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _____________________________
ב .מטרות ויעדי התכנית
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ג .פרופיל חברי הקבוצה (כולל תיאורי תפקיד במידה ויש).
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

ד .רשימת מדדי ביצוע (כולל מדדי הצלחה תוצאתיים ודרך המדידה).
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ _____________________________________________________
______________________________________________________

 .2שותפים (ארגונים עסקיים ,וולונטריים או עירונים השותפים להפעלת התכנית המוצעת):
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
 .3הצעת תקציב מפורטת:
הצעת תקציב יש להגיש בנפרד על גבי טופס אקסל .על הצעת התקציב לכלול :עלות המיזם באופן כללי ,פעולות ושירותים ,הוצאות חד פעמיות ומנהליות ,שותפי
מימון .הקבוצה הזוכה ,תידרש להמציא למועצה מפרט של העבודות הנדרשות ורשימת ספקים מומלצים לביצוע העבודות והמועצה תפעל להזמנת השירותים/
בהתאם לנהלי המועצה וזאת עד תקרת גובה מענק התקציב כולל המע"מ.
 .4הערות:
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________ __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

תאריך ___________________

חתימת המגיש____________________ :

