קול קורא מטעם הרשות המקומית
לקידום יוזמות קהילתיות לשמירת הסביבה לשנת תשע"ט

מועצה אזורית זבולון בסיוע המשרד להגנת הסביבה ,יוצאת לראשונה בקול קורא לתמיכה
בקהילות תושבים המעוניינות לקדם ולפתח פרויקטים בהיבט פיזי/סביבתי וקהילתי ,לקידום
השמירה על הסביבה במרחב הציבורי ולשיפור איכות החיים ,ברמת הישוב.
הגופים הרשאים להגיש בקשות
קבוצת תושבים ,הפועלים לפחות שנתיים ,ומעוניינים לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב
הציבורי בהיבט הסביבתי/קהילתי.
היקף התקציב
התמיכה שתעמיד המועצה לקבוצה בסך של  , ₪ 20,000לרבות ליווי מקצועי של בעלי
תפקידים מטעם המועצה ,כגון :מחלקת תברואה וסביבה ,מחלקת הנדסה ועוד.
התמיכה תינתן לעד  2פעילויות ,בישובים שונים.
מתן ההודעות על אישור הפרויקט והתמיכה ימסרו לאחר התכנסות ועדת ההיגוי בשיתוף
נציג המשרד להגנת הסביבה.
תנאי סף:










הקבוצה פעולת לפחות שנתיים
פעילות הקבוצה מוכרת למועצה ממהלך שנתיים אלו.
על הקבוצה להציג את הפעילות שביצעה כקבוצה בשנתיים האחרונות
היוזמה/פרויקט אותה מעוניינים לקדם ,הינה חדשה ,ולא נתמכה בעבר ועולה בקנה
אחד עם מדיניות המועצה.
היוזמה/פרויקט יביא לשינוי במרחב הציבורי בהיבט פיזי/תשתית ובהביט קהילתי/
חברתי ובהעלאת מודעות סביבתית בקרב בציבור.
היוזמה/פרויקט יופעל ע"י הקבוצה לפחות שנה אחת.
תיאור היוזמה/פרויקט שיכלול התייחסות לנושאים הבאים :ייחודיות הרעיון
וחשיבותו ,תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (לפחות  3שנים),
מעורבות תושבים ,אבני דרך לביצוע ,לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה.
בכל פעילות הסברה ופרסום ,יש לציין כי היוזמה/פרויקט נעשה בסיוע מועצה
אזורית זבולון והמשרד להגנת הסביבה.

אמות מידה למתן התמיכה :






משך פעילות הקבוצה 10-30 :נקודות
הפרוייקט מקדם נושאים סביבתיים  20 :נקודות
הפרוייקט משלב אוכלוסיות מגוונות  20 :נקודות
קיימת תוכנית לשימור הפעילות לפחות שלוש שנים 20 :נקודות
התרשמות ועדת השיפוט  10 :נקודות.

תנאי תשלום :





התמיכה תינתן לקבוצות הנבחרות עבור :הקמת תשתיות פיזיות ,ליווי מקצועי,
שירותים נדרשים לתכנון וביצוע והצטיידות לצורך ביצוע הפעילות.
לא יהיה מימון בגין הוצאות כח אדם ,או הצהרה על עבודה עצמית.
לא ניתן לקבל תמיכה מעבר לתמיכה שאושרה
יש לקבל את אישור מחלקת תברואה וסביבה טרם ביצוע פעילות ,והתשלום כנגד
הצגת חשבוניות ודוח תקציבי ומקצועי.
את ההצעות יש להגיש מחלקת תברואה וסביבה ולא יאוחר מיום 25.11.18

בדוא"ל shavit333@gmail.com :
בחירת היוזמה תעשה בוועדת שיפוט הכוללת נציגי הרשות המקומית ,איגוד ערים והמשרד להגנת
הסביבה :ד"ר דורית באום (המשרד להגנה"ס חיפה); ד"ר דן גוטליב (איגוד ערים); דודי שביט
(נציג הרשות).
הצבת תשתיות במרחב הציבורי ,באישור מראש המועצה.
במידה ויחול שינוי בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ,שמורה למועצה הזכות לחזור בה.

