בס"ד ,י"ד חשון תשע"ט
 23אוקטובר 2018

קול קורא ליוזמות קהילתיות לקידום השמירה על הסביבה לשנת 2018/2019
כמו בשנים עברו ,במסגרת תקציב ייעודי שגייסה המועצה מהמשרד להגנת הסביבה ,המועצה קוראת לכל תושביה להגיש הצעות ליוזמות
קהיליות קבוצתיות חדשות לקידום השמירה על הסביבה בקהילה ולשיפור איכות החיים והמרחב המשותף.
על היוזמה המוצעת לכלול היבט פיזי והיבט קהילתי ולעסוק באחד או יותר מהתחומים הבאים:
חיזוק הקשר בין הקהילה לסביבה ,עידוד שהייה ומשחק במרחב פתוח ,קיימות ,אורח חיים בר קיימא ,התייעלות אנרגטית ,ניצול
אופטימלי של משאבים ,אקולוגיה ,מיחזור ,חיבור מיטבי לאופי החקלאי של המועצה והגברת המודעות לשמירה על הסביבה.
שתי יוזמות אשר יימצאו המתאימות ביותר יתמכו בסך של  ₪ 20,000לצורך תכנון וביצוע היוזמה.
תנאי הסף להגשת היוזמה:


הקבוצה המציעה מוכרת לגורמים במועצה ופועלת לפחות שנתיים



הקבוצה המציעה לא קיבלה תמיכה קודמת בנושאי איכות סביבה



מילוי נספח א -טופס הבקשה באופן מלא והגשת כל המסמכים הנלווים במועד המפורסם

קריטריונים לניקוד היוזמה:


היוזמה מעודדת שיתופי פעולה רחבים ביישוב ומחוצה לו



היוזמה כוללת לפחות אירוע קהילתי אחד הפונה לקהל רחב ומגוון ככל האפשר



היוזמה מציגה פעילות מתמשכת וברת קיימא גם לאחר תקופת המענק הכספי



היוזמה פתוחה ומשתפת מספר רב של ישובים במועצה



היוזמה מעניקה מענה לקהל רב גילאי

-

תהליך בחירת היוזמה מפורט בנספח ב '

יש לקרוא בעיון ,למלא ולשלוח את טופס הבקשה (נספח א') לענת פיטרסון ,רכזת קיימות במועצה לכתובת
 ecogangalil@gmail.comעד ה .1/12/18 -ניתן לצרף מסמכים נוספים במידת הצורך.
לשאלות ובירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם:
•

ענת פיטרסון ,רכזת קיימות במחלקת החינוך במועצהecogangalil@gmail.com ,054-7667576 -

•

קרן פטל ,מנכ"לית המועצהkeren@mrg.org.il ,04-6919821 -

•

הדר דגני ,עוזרת מנכ"ליתhadar@mrg.org.il ,04-6919868 ,

נספח א' -טופס הבקשה
יש למלא את טופס הבקשה במלואו:
א .שם היוזמה_____________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________
ב .מטרות היוזמה:
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ב .פירוט היוזמה:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ג .פירוט על המיקום וההיבט הפיסי -שינוי המרחב הציבורי:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ד .פירוט על ההיבט הקהילתי -שיתוף התושבים והטמעת הנושא:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ה .פירוט השפעת המיזם על הקהילה בטווח הארוך ובטווח הקצר (יש להתייחס לתוצר הפיסי והקהילתי):
טווח קצר-
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
טווח ארוך-
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ו .אבני דרך לביצוע ולוחות זמנים (מתכנון עד ביצוע והפעלה) :
אבן דרך

לוחות זמנים

אחראי לביצוע

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ז .פירוט קבוצת התושבים אשר מובילה את הפרויקט:
שם

מקום מגורים

תפקיד

נייד

מייל

ח .פירוט קצר על פעילות הקבוצה בתחום שימור הסביבה:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ט .פירוט על פעילות הקבוצה בשנתיים האחרונות ( עדיפות לפעולות במועצה וסביבתה)
הפעילות /הפרויקט

תאריך ביצוע

היקף משתתפים

היקף תקציב

מיקום

י .סה"כ תקציב כולל למיזם _____________________________
סה"כ התמיכה המבוקשת מהמועצה ____________________
יא .חלוקה תקציבית:
מקור תקציבי

סה"כ תקציב בש"ח

המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית
קבוצה /ישוב
השתתפות תושבים
מקור אחר__________________ :
מקור אחר__________________ :
סה"כ תקציב לפרויקט

יב .טבלת תקציב כללית (מתכנון ועד ביצוע והפעלה)
פעילות/מוצר

עלות

מי מבצע?

הערות

יג .שירותים נוספים הנדרשים מהמועצה לצורך הפעלה הפרויקט ותיחזקו לאורך זמן:
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
יד .הערות נוספות:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

טו .פרטי נציגי הקבוצה שישמשו כאנשי קשר מול המועצה:
נציג א'
שם מלא_____________________
תפקיד ______________________
טלפון _______________________
מייל ________________________

נציג ב'
שם מלא_____________________
תפקיד ______________________
טלפון _______________________
מייל ________________________

נספח ב' -תהליך בחירת המיזם
 .1לאחר המועד האחרון להגשת היוזמות תתכנס ועדה לבחינה וניקוד של הבקשות.
הועדה תכלול את הנציגים הבאים:
o

נציג המשרד להגנת הסביבה -מרכז חינוך וקהילה מחוזי

o

מנכ"לית המועצה

o

גזברית המועצה

o

מנהל מחלקת חינוך

o

רכזת תחום קיימות

o

עו"סית פעילות קהילתית

 .2בשלב בחינת ההצעות ,הועדה תעניק עדיפות למיזמים אשר:
o

היוזמה מקדמת ערכים של שמירה על הסביבה בקהילה ושיפור איכות החיים במרחב המשותף 10 -נק'

o

היוזמה משלבת ממד פיסי וממד קהילתי 10 -נק'

o

היוזמה מעודדת שיתופי פעולה רחבים ביישוב ומחוצה לו 10 -נק'

o

היוזמה כוללת לפחות אירוע קהילתי אחד הפונה לקהל רחב ומגוון ככל האפשר 10 -נק'

o

היוזמה מציגה פעילות מתמשכת וברת קיימא גם לאחר תקופת המענק הכספי 10 -נק'

o

היוזמה פתוחה ומשתפת מספר רב של ישובים במועצה 10 -נק'

o

היוזמה מעניקה מענה לקהל רב גילאי 10 -נק'

o

יוזמה בה הקבוצה מציעה מקור מימון נוסף 10 -נק'

o

ליוזמה פוטנציאל הרחבה של השירותים 10-נק'

o

הקבוצה המציעה את היוזמה תכנית עבודה מוסדרת לביצוע מידי 10 -נק'

