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 קול קורא רשותי לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה

מועצה מקומית ביר אלמכסור מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי לקידום 
 פעילויות בקהילה בנושא שמירה על איכות הסביבה .

ביצוע קול קורא זה הינו ראשון מסוגו , במסגרתו המועצה פונה לקהילה המקומית לקבלת הצעות ל
פרויקטים , כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה . מטרת קול קורא זה לאפשר 

לקהילות שונות בישוב הכרה מעמיקה לבעיות הסביבתיות , לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה , 
 להגביר את תחושת השייכות  למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה . 

 

 להגיש בקשה :  הגופים הרשאים

  קבוצת תושבים שמעונינת לתרום ולפעול למען הקהילה ושיפור איכות המרחב הציבורי ברמת
 השכונה /או הישוב .

  הקבוצה תידרש להציג פירוט לפעילויות שבצעה  –קבוצה הפועלת לפחות שנתיים ומוכרת לרשות
 בעבר . 

 

 היקף התקציב : 

מתן ₪ .  20.000להגנת הסביבה בקול קורא זה הינו עד היקף התקציב שתממן הרשות בשיתוף המשרד 
הודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות ע"י וועדת היגוי בשיתוף המשרד 

 להגנת הסביבה . 

 :  תנאי סף 

 היוזמה הינה יוזמה לקידום השמירה על הסביבה . .א

 .היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי יוזמה תכלול ה .ב

 .שלוש שנים לפחות  לתקופה של הפרוייקט להקמה ותחזוקה של  תחייבות ה .ג

 שטחים המותרים לכך על פי חוק, ויש ברשותם  האישורים הנדרשים.אופן חוקי ובב יערכו הפרוייקטים .ד

 יוזמה תהיה חדשה שלא נתמכה בעבר .ה .ה

 מסמכי הקול קורא צריכים לכלול :  .ו

 

 תוך התייחסות ל:היוזמה עוסקת הנושא הסביבתי בו תיאור  -

  הרעיון וחשיבותוייחודיות  -

 ה קהילה ותושביהמעורבות   -

 תכנון, הקמה ושימוש  -

 שילוב היבטים פיזיים וחברתיים -

 אבני דרך לביצוע היוזמה -

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה -

 פירוט תקציבי לרבות תקציבי תכנון וביצוע ומקורות תקציביים נוספים -

 במהלך השנתיים האחרונותמגיש ההצעה  עתיאור הפעילות שביצ -

-   

בכל פעילות הסברה ו/או פרסום של היוזמה שזכתה בתמיכה, יש לציין כי הפעילות מתקיימת בסיוע  .ד
 והמשרד להגנת הסביבה  הרשות 
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 תמיכה האמות מידה לקביעת זכאות לקבלת  

 משרדהרשות וה בוועדת היגוי שתכלול נציגי, היוזמות ידונו  לעיל לאחר הגשת הטפסים ע"פ כל תנאי הסף
 החלטות יתקבלו בהתאם לתבחינים להלן :  . להגנת הסביבה

 נקודות( 25קבוצה שמוכיחה כי היא פועלת לפחות שנתיים )מקסימום  .1
 נקודות( 25הפרויקט מקדם נושאים סביבתיים )מקסימום  .2
 נקודות( 25הפרוייקט מערב קהילה )מקסימום  .3
 נקודות( 25זוקה ושימור של היוזמה והפעילות לאורך זמן )מקסימום קיימת תוכנית לתח .4

 

 פירוט התמיכה התקציבית: 

   תינתן תמיכה לתשתיות פיזיות ולרכישת ציוד וחומרים לצורך ביצוע הפעילות 

 לא תינתן תמיכה עבור כוח אדם 

  חליף לחשבונית . הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתתינתן תמיכה אך ורק עבור חשבונית
 בשום מקרה . 

  התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד 

 שתבחר בהתאם לגובה התקציב שיעמוד לרשותה מהמשרד להגנת הסביבה,  היוזמה תתקצב את רשות ה
 ואינה מתחייבת לממן במלואה כל בקשה. 

 

 הגשת הקול קורא 

 מזכיר המועצה .אצל  14:00בשעה  05/01/2021את מסמכי הקול קורא יש להגיש עד לתאריך: 

 תיפסל ולא תובא לדיון בצוות ההיגוי במועד קבוצה שלא תגיש את המסמכים 

  תנאי תשלום

 ופירוט העשייה חשבונית רק כנגד הצגת נתן תשלום י 

  . לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור החתומה ע"י הרשות 

 שבוניות וקבלות בגין ההוצאות של הפעילות .דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף ח 

  . בפרסום בקשר לפעילות יצויין השתתפות הרשות והמשרד להגנת הסביבה 

  . דרישת תשלום יכולה להעשות בשלבים אך בתיאום עם מרכז הפרויקט 
 

 , אחרי מועד זה לא ניתן יהיה לקבל תמיכה תקציבית 05/01/2021עד תאריך אחרון להגשה הינו 

  

 רכז חינוך סביבתי –ל : אשרף חוגיראת  רטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, יש לפנות לפ 

 .  0506946336או בנייד : 1ashraf74@walla.co.il במייל: 
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