קול קורא מטעם הרשות המקומית
לקידום יוזמות קהילתיות לשמירת הסביבה לשנת תשע"ט
עיריית בני ברק והמשרד להגנת הסביבה מעוניינים לתמוך ביוזמות קהילתיות הפעולות למען
שימור הסביבה וטיפוחה.
לשם כך תעניק הרשות המקומית תמיכה כספית על סך של  20,000ש"ח  ₪לכל יוזמה שתיבחר.
סה"כ ייבחרו  7יוזמות קהילתיות לקבלת תמיכה כספית וליווי מקצועי.
יוזמות הרשאיות להגיש בקשה לתמיכה:
קבוצות תושבים ופעילים מקומיים הפועלות לפחות שנתיים בקהילה (לא בהכרח בתחום איכות
הסביבה) ומוכרות לרשות המקומית.
תנאי סף לקבלת התמיכה:
 .1טופס בקשה הכולל :תיאור הפרויקט המוצע :ייחודיות הרעיון ,אבני דרך לביצוע ותכנית ותחזוקה ,
שילוב קהילה וסביבה
 .2בחירת היוזמה תעשה בוועדת שיפוט הכוללת נציגי הרשות המקומית ,והמשרד להגנת הסביבה.
 .3היוזמות שייבחרו מחויבות לציין בכל פרסום שייצא כי הפרויקט נעשה בסיוע הרשות המקומית
והמשרד להגנת הסביבה.
אמות מידה לקבלת התמיכה
 .1משך זמן קיום הקבוצה ופעילותה
 .2מספר הפעילים החברים בקבוצה
 .3הישגי הקבוצה בעבר בקידום יוזמות קהילתיות
 .4אופי המפגש של חברי הקבוצה( .תדירות המפגשים)
 .5קיימת תכנית פעילות לטווח ארוך (שנתיים לפחות מפרסום הקול קורא)

אופן קבלת התמיכה ומימושה
 .1גובה התמיכה המקסימלי לכל יוזמה אשר תיבחר הוא עד ₪ 20,000
 .2הרשות מתחייבת להעמיד לטובת קידום הפעילות אנשי מקצוע מקרב עובדי הרשות בהתאם לצורך
ובתיאום.
 .3דיווח על מטרות הרכישה ובצירוף חשבוניות לצורך קבלת  100%החזר מהמשרד להגנת הסביבה
(הרכישה תעשה ע"י הרשות המקומית בהתאם לנהלי הרכש הרשותים)

את הבקשות יש להגיש למיילkeynan_e@bbm.org.il :
עד לתאריך :ז' שבט תשעט 13/01/2019
לפרטים ומידע אודות השתתפות בקול הקורא
ניתן לפנות ל:
אסתר קינן
מנהלת תחום חינוך וקהילה
המחלקה לאיכות הסביבה
keynan_e@bbm.org.il

טופס בקשה למשתתף
קול קורא לקידום יוזמות קהילתיות לשמירת הסביבה לשנת תשע"ט
במימון המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית
א .מגיש הבקשה:

שם פרטי ומשפחה
כתובת מגורים
מייל
תפקיד
שם הארגון או הקבוצה

ב .רכז הקבוצה

שם פרטי ומשפחה
כתובת מגורים:

מייל
תפקיד
שם הארגון או הקבוצה

ג .המשתתפים:

מספר משתתפים פעיל
כתובת מקום המפגש
תאור הפעלות המתקיימת
ותק – מספק השנים בהן
מתקיימת הפעילות
שם הארגון או הקבוצה

ד .הנושא (או הנושאים) הסביבתי שבו תעסוק הפעילות
 .1תיאור הפרויקט המוצע (התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים :ייחודיות הרעיון וחשיבותו,
תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן ,מעורבות קהילה ותושבים בייזום ,תכנון  ,הקמה
ושימוש ,שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 .2תחומי דעת נלווים לפעילות (כיצד ירכשו תחומי הדעת)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ה .אבני דרך לביצוע:
 .1לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
תאריך

אופן הביצוע

הפעילות

 .2היערכות תקציבית – פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע
הפעילות הנדרשת

אומדן תקציבי

אופן הביצוע

ו .תכנית לשיתוף הקהילה
 .1תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .2תיאור הפעילות שתתקיים בשיתוף הקהילה
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

