קריאה לציבור להגיש יוזמות לפעילויות
בקהילה לקידום השמירה על הסביבה
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פרטי המציע-לפרטים והבהרות
עיריית הרצליה
היחידה לאיכות הסביבה
מדור חינוך סביבתי ,מדור קיימות

דואר אלקטרוני
lironm@herzliya.muni.il

מיקום המשרד
סוקולוב  ,10קומה ראשונה בפסאג'
(מעל קופת חולים מכבי)
לתיאום פגישה בטלפון09-9548640 :

מידע כללי
רקע
רוב אוכלוסיית ישראל ,כמו גם בעו לם כולו ,מתגוררת ביישובים עירוניים .השטח העירוני אמנם מהווה רק  0.4%משטח
כדור הארץ ,אולם ,הצפיפות העירונית והעומס שנוצר על המערכות השונות ,הופכות את העיר למשפיעה העיקרית על
הסביבה ,הן כיצרנית הגדולה של מזהמים וגזי חממה והן כצרכנית המשמעותית של משאבי טבע.
המעבר לחברה מקיימת הינו מעבר מורכב ואתגר עצום .הוא מחייב שינויים מרחיקי לכת בתרבות ,בכלכלה ובקהילה .זהו
אתגר המצריך להאמין בחזון גדול ,לא גשמי ,ולשנות את דרכי הפעולה של כלל השחקנים במגזרים השונים בחברה
הישראלית .היות והעיר מייצרת שלל בעיות ומפגעים סביבתיים ,היא יכולה לאצור בתוכה גם את היכולות ,הרעיונות
והחדשנות לפתרונם.
היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה שואפת לייצר לתושביה סביבה עירונית טובה ובריאה המושתתת על שימוש
אחראי במשאבי הטבע ויכולת ההתחדשות שלהם ,ועל חיזוק ההון הקהילתי העירוני .סביבה עירונית טובה תאופיין
ביכולת לייצר לתושביה חיים עירוניים שוקקים ומלאים המשפרים את איכות חייהם ,תורמים לפיתוח ולקדמת העיר
ומבוססים על עקרונות של מעורבות חברתית ,אחריות סביבתית ,ושוויוניות .כל אלו יסייעו בפיתוח חוסן עירוני ויכולת
להתמודד עם האתגרים הסביבתיים והחברתיים הלאומיים והעולמיים הצפויים.
אחד האתגרים המרכזיים ביצירת שינוי שכזה הוא העבודה עם קהלים לא שבויים ,הנעה של יחידים למעורבות ולשינוי
בסביבה העירונית ,ויצירת תהליכים המאפשרים לתושבים לעבור לאורח חיים מקיים .כמענה לאתגר זה ,מתפתחת
בשנים האחרונות זירת פעולה חדשה ,תת עירונית הכוללת עבודה קהילתית ,מקומית ,ברמת השכונה או הרובע.
קריאה לציבור זו מזמינה קהילות וקבוצות הפועלות בצורה מאורגנת ברמה התת עירונית להגיש הצעות לביצוע פרויקטים
בתחום הקיימות ,כחלק מקידום מדיניות עירונית והטמעת מעבר לאורח חיים עירוני מקיים.

ציפיות ומטרות
מטרת קריאה זו זה הינה לאפשר לקהילות או קבוצות שונות בהרצליה לקחת חלק פעיל בהובלת תהליכים ופעילויות
בתחום הקיימות תוך פיתוח ההון האנושי של העיר ,העצמת הזהות העירונית ותחושת השייכות ,וקידום התנהגות אחראית
כלפי הסביבה והדורות הבאים ,לטובת מעבר לאורח חיים עירוני מקיים.
היקף התקציב שתעמיד עיריית הרצליה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה למסגרת קריאה זו זה הינו עד  100אלף .₪

קריטריונים להגשת הצעות
הגופים הרשאים להגיש בקשות:
 כל קבוצת תושבים ו/או התארגנות קהילתית ו/או קהילה ערכית/רעיונית/תרבותית שמעוניינת לפעול לקידום אורח חיים
מקיים בעיר הרצליה.
 הקבוצה פועלת לפחות שנתיים כקבוצה מאורגנת שפעילותה ידועה.
 כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שביצעה במהלך זמן פעילותה.

עמוד 1

תנאי סף
 היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר על ידי הרשות ,ועולה בקנה אחד עם המדיניות העירונית.
 תמיכה במסגרת מענה קריאה זו תינתן רק עבור פעילויות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה ,שטרם החל בביצועם בעת
פרסום קריאה זו .מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני
כן ,ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים ו/או ימומנו במסגרת תקצוב אחרת.
 לפעילות/לפרויקט יהיה הן ביטוי פיזי – תשתיתי והן ביטוי קהילתי-חברתי ובהעלאת מודעות סביבתית בקרב הציבור.
 בכל פרסום של הפעילות/הפרויקט יופיע לוגו המשרד להגנת הסביבה ולוגו עיריית הרצליה

הגשת הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
 הנושא הסביבתי שבו תעסוק הפעילות/הפרויקט
 תיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות
 תיאור מפורט של הפעילות/הפרויקט המוצע לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
·

ייחודיות הרעיון וחשיבותו הסביבתית והקהילתית

·

מעורבות הקהילה והתושבים ביוזמה – בתכנון ,בהקמה ,בשימוש/ביצוע ,תחזוקה

·

תכנית רעיונית שלבית לשימור ותחזוקת הפעילות/הפרויקט לאורך זמן ולתקופה שלא תפחת משלוש שנים
מיום קבלת ההתחייבות .תכנית זו לא תיכלל בפירוט התקציבי הנוכחי ותיושם על ידי הרשות!

·

שימת דגש כיצד היוזמה הינה בעלת היבטים פיזיים וחברתיים

 ההצעה תכלול את שלל אבני הדרך לביצוע (ראו נספחים)
 לוח זמנים הכולל את כלל השלבים של היוזמה לתכנון ,ביצוע והפעלה (ראו נספחים)
 פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע (ראו נספחים)
 תכנית המפרטת את שיתוף הקהילה ביוזמה

מידע נוסף ומשאבים
היקף התקציב
היקף התקציב שתעמיד עיריית הרצליה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קריאה זו הינו כפי שצוין לעיל 100 ,אלף
 .₪כל קבוצה תוכל לקבל תמיכה בגובה של עד  20אלף ( ₪קרי התמיכה תינתן ל/עד  5קבוצות).
כל ההצעות תיבחנה באופן ענייני והעירייה איננה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.
מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת ההיגוי שבה חברים נציגי עירייה וכן נציגים
מהמשרד להגנת הסביבה ,לאחר שכל קבוצה תגיש את כל הטפסים על פי תנאי הסף.

אמות המידה לקביעת זכאות לקבלת התמיכה
 התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:
·

תשתיות פיזיות ו/או שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות/פרויקט ורכישת חומרים לצורך ביצוע
הפעולות כמו ליווי מקצועי ,שירותים נדרשים לתכנון וביצוע הצטיידות לצורך ביצוע.

·

העירייה והמשרד להגנת הסביבה לא יממנו הוצאות עבור כוח אדם

·

הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה

 בעת הגשת דרישת התשל ום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי .הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך לפני,
במהלך ואחרי.
 התמיכה תינתן למשך שנה אחת בלבד.
 יש לקבל את אישור היחידה לאיכות הסביבה טרם ביצוע כל פעולה ,פעילות או פרויקט.

עמוד 2

נושא הפעילות/פרויקט (על פי התרשמות וועדת השיפוט)

ניקוד

פעילות/פרויקט בעולם הקיימות

40-0

תכנית לתחזוקה ושימור לאורך זמן

ניקוד

תכנית מפורטת לשלוש שנים

30

תכנית רעיונית

10

ללא תכנית

0

מעורבות קהילתית ונראות ציבורית

ניקוד

מעורבות קהילתית גבוהה ונראות ציבורית

20

מעורבות קהילתית נמוכה ונראות ציבורית

10

מעורבות קהילתית נמוכה וללא נראות ציבורית

0

עמוד 3

ניקוד

שילוב היבטים פיזיים וחברתיים

כן

20

לא

0

תנאי תשלום
 לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה על ידי העירייה
 דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות על סה"כ  100%מהפעילות.
 בכל הפרסומים צוינו השתתפות עיריית הרצליה והמשרד להגנת הסביבה.
 במידה ויחול שינוי בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ,שמורה לעיריית הרצליה הזכות לחזור בה
 את ההצעות יש להגיש ליחידה לאיכות הסביבה (לידי לירון) ,רחוב סוקולוב  ,10או בכתובת הדוא"ל
 lironm@herzliya.muni.ilולציין בנושא "קריאה לציבור להגיש יוזמות לקידום פעילות לשמירה על הסביבה"
לא יאוחר מיום חמישי 24/1/19

נספחים
מצורפות טבלאות לסיוע בהגשת המסמכים הנדרשים לקריאה זו ,אך אין חובה להשתמש בפורמט זה.
אבני דרך לפרויקט:
מועד

אבן דרך

תכנית הפעולה בשלבים כולל לוח זמנים לביצוע:
הפעולה
לביצוע

עד מתי

גורם אחראי

גורם מבצע

חסמים

תקציב
ותשומות

תקציב נדרש:
פעולה

היקף התקציב

מקור

סה"כ תקציב:

עמוד 4

