
מרכז קיימות קריית מלאכי
מזמין את תושבי העיר להציע מיזמים לקידום השמירה על הסביבה.

 

המיזם הינו מיזם חדש ולא ממשיך מיזם קיים.

המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט קהילתי חברתי.

בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט

נעשה בסיוע עיריית קריית מלאכי והמשרד להגנת הסביבה.

 הפרויקט חייב להתקיים במרחב הציבורי.

מילוי מסמכי הקול קורא המצורפים בהמשך.

שנת ליווי ומימון על פי תכנית העבודה והתקציב שיאושרו מראש. התמיכה הינה

לשנת פעילות אחת.

הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד בשקיפות ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו

בראשית התהליך, על הפעיות 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 המיזם.

המיזמים יתועדו לצורכי פרסום.

עיריית קריית מלאכי והמשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצת תושבים להגיש מיזמים

לפרוייקטים קהילתיים סביבתיים לקידום הקיימות בקריית מלאכי. 

אם אתם תושבי העיר הרוצים לשפר את איכות החיים והמרחב הציבורי ברחבי העיר ויש

לכם רעיון למיזם סביבתי זו ההזדמנות לפנות אלינו ולהגיש הצעה לקול הקורא.

 

מטרת הקול הקורא: 
מטרת קול קורא זה לעודד ולאפשר יוזמות של קבוצות תושבים בקריית מלאכי לשיפור

איכות החיים, שמירה על הסביבה תוך חיזוק תחושת השייכות והמעורבות. 

 

מי רשאי להגיש:
קבוצות תושבים מקריית מלאכי הפועלות לפחות שנה ומוכרות לעירייה (קבוצות נשים,

קבוצות מתנדבים בתחומים שונים ועוד, קבוצה יכולה להיות שני אנשים ומעלה). אין צורך

ברקע ובפעילות קודמת של הקבוצה בתחומי הסביבה.

 

תנאי סף:

 

עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים בתוכנית זו:

 

 



יש למלא את הטפסים במלואם ולחתום במקומות הרלבנטיים.

shiranv@k-m.org.il :יש לשלוח הצעות עד לתאריך 01.07.2021 בחצות לאימייל

שם הקבוצה – יש לפרט שמות, מיילים וטלפונים של שני חברים המובילים את המיזם.

רקע קצר על הקבוצה ותיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות.

הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.

תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

היקף התקציב
ההצעות הנבחרות יתוקצבו לפי החלטת הועדה (מינימום 10,000 ₪ ).

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף

המשרד להגנת הסביבה.

התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים

לצורך ביצוע הפעילות.

לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם. הצהרה על ביצוע עבודה עצמית אינה תחליף

לחשבונית בשום מקרה.

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול

תיעוד של התהליך – לפני, במהלך ואחרי.

התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד.
ניתן לנצל את התמיכה עד לתאריך 31.8.2022

 

כיצד להגיש:
.1

.2

      יש לוודא קבלת אישור מסירה במייל חוזר.

   3. באם יש צורך בהשלמות או הבהרות כלשהן, ניידע במייל חוזר.

   4. לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, ניתן לפנות אל: שירן וורסולקר 050-3555518.

      

על הקבוצה המגישה לכלול בהצעה:  
.1

.2

.3

.4

 

   5. פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.

   6. הערות.

 

 

 

תיאור החזון, ייחודיות הרעיון וחשיבותו.

תיאור המיזם כולל ההיבטים הפיזיים – תשתית וההיבטים הקהילתיים חברתיים.

מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה תיאור האוכלוסייה והיקף המשתתפים (בזמן התכנון,

ההקמה והשימוש).

תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן. מה התחזוקה הנדרשת וכיצד ניתן

לקיימה.

אבני דרך לביצוע ולוח זמנים כולל שלבים לתכנון, ביצוע ולהפעלה.



ניסיון העבר של הקבוצה וחבריה, זמן קיום הקבוצה – עד 20%.

מספר התושבים המעורבים במיזם והיקף מעגלי ההשפעה הקהילתיים– עד 10%.

נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב – עד 20%.

תוכנית לפעילות הקהילתית במיזם והמשכיותה – עד 20%. 

תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך – עד 20%.

המיזם יעלה מודעות לנושא הקיימות בקהילה ובמרחב – עד 10%.

אמות מידה לשיפוט:
ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט:

 


