קריאה להגשת הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה וקבלת תמיכה כספית במימושם
קיימות רעננה קוראת לקבוצות פעילים ,סטודנטים ,תושבי העיר ,להגיש הצעות לביצוע מיזמים בנושאי
סביבה וקהילה ברעננה בהתאם למפורט להלן:
תיאור הפעילות המתוכננת:
•

בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה ועיריית רעננה לקידום שיתופי פעולה קהילתיים
סביבתיים ,יזמה קיימות רעננה פרסום תמיכה זו לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה בהובלת
קבוצות תושבים מרעננה.
למיזמים שיבחרו יהיה היבט פיסי ,קהילתי ותקופתי.
 oבהיבט הפיסי המיזם ישפיע לחיוב על המרחב הציבורי ויענה על צורך סביבתי ואנושי,
או יספר סיפור של מקום אהוב בעיר.
 oבהיבט הקהילתי המיזם יוקם ויופעל ע"י קהילה מתושבי העיר ,ויהיה לו היבט של
יצירת קשרים אנושיים.
 oבהיבט התקופתי נבחן מענה של היוזמה לאתגרי השעה בסימן הקורונה.

•

הקבוצות שיבחרו ,יזכו בתמיכה כספית לטובת ביצוע המיזם .הן יתכננו ויובילו את המיזם –
בתמיכה של יחידת הקיימות העירונית.
התקציב ישמש למימון
 oתשתיות פיזיות
 oשירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות
 oרכישת חומרים לביצוע הפעילות
 oלמען הסר ספק יצוין :פעילות הקבוצות היוזמות בהתנדבות .לא יוקצה תקציב עבור
כוח אדם.
המימון עבור המיזמים
 oיינתן בעבור שנת ליווי אחת
 oיינתן על בסיס תכנית עבודה ותוכנית תקציבית שעל המועמדים להכין מבעוד מועד,
ויאושרו מראש על ידי עיריית רעננה.

•

•

•

על המיזמים המוצעים לעסוק בנושאי קיימות ,כגון:
•
•
•
•
•
•
•

טבע עירוני -טיפוח מרחבים ציבוריים
אורח חיים בריא-טיפוח מרחבים טבעיים
חוסן קהילתי – יצירת מסגרות לחיבורים בקהילה
שכונתיות-יוזמות מקומיות בתוך השכונה
כלכלה מקומית -קידום תרבות של צרכנות מקומית
הפחתת פסולת -פתרונות יצירתיים לצמצום צריכה ופסולת
עידוד אורח חיים מקיים

תנאי סף להגשת מועמדות:
לקבלת תמיכה כספית במימוש המיזם יגישו קבוצות תושבים העומדות בתנאים הבאים:
 .1הקבוצה מורכבת ברובה מתושבי רעננה.
 .2הקבוצה פועלת במשך שנתיים לפחות.
עדיפות תינתן למיזמים אשר:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בעלי תרומה סביבתית
בעלי מעורבות קהילתית גבוהה (כמות ומגוון המשתתפים שישתתפו/יהנו מהפרויקט)
יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית
יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח
יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון
יחזקו את הזהות המקומית

אבני דרך לביצוע המיזם:
 – 10.02.21תרגום תוכנית העבודה שהוגשה ,למשימות לביצוע.
עד ל– 10.3.21-השקת שיתוף קהילת הנהנים מהמיזם בעבודה להקמתו.
 – 12.04.21השלמת תיאומים מול הספקים הרלוונטיים לביצוע המיזם.
 – 24.06.21סיום הקמת החלק הפיזי של המיזם (כולל כל התשלומים לספקים).
עד ל – 20.07.21-אירוע השקת המיזם.
הגשת בקשה מיזמים בנושאי סביבה וקהילה ברעננה
•

לחצו כאן למילוי טופס הגשת בקשה מיזם בנושא סביבה וקהילה ברעננה

את טופס הפניה יש למלא בקישור המצורף,

לא יאוחר מיום 10.01.21בשעה ( 24:00חצות)
מפגש הכנה
•

ביום ראשון  24/12/20בין  19:00 -16:00צוות קיימות רעננה זמין לפגוש אתכם:
לשאלות ,תהיות וסיוע בהגשת הטפסים למיזמים ,בתיאום מראש בטלפון  7719996או ב 052-
6868733
המפגש יתקיים ביחידה האזורית לאיכות הסביבה ברעננה ,רחוב מגדל .58

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יובל ולדמן ,רכז קהילה בקיימות רעננה

דוא"ל yuvalw@raanana.muni.il
בטלפון09-7719996 :
•
•

למען הסר ספק ,הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.
הליך כולו יתבצע בכפוף להנחיות הקורונה

