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 2019איגוד ערים שרון כרמל  (קול קורא) התמיכבקשת הטופס מילוי 

 הרשות לוועדת איכות הסביבה חזון .1

 במסמכי הקול קורא( 9 עמ' 1נספח  –עזר בחזון כללי י)יש לכתוב חזון מותאם לרשות, ניתן לה
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 נבחרהסביבתי המיזם תיאור הפרויקט/מהות ה .2

לצרף תכנית יש  .הפרויקט ביצועלהיתכנות הו הסבר על הרציונל הסביבתיקיום  לוודא: חשוב

תכנית  תכוללה ארוכת טווחתכנית ו יצוע אבני דרך לב תכוללה קצרת טווחתכנית כללית )

 לפרויקט.  שותפיםטבלת ו קהל יעד עיקרי, (, אומדן עלויות,תחזוקה עתידית

ניתן  בקול קורא.  12בעמ'  3בנספח  "מחוון הקריטריונים לבחינה"עם לעבוד בהלימה  מומלץ

ניתן להגיש שני מיזמים  . קול קוראב 10עמ'  2נספח שב במגוון הדוגמאות לרעיונותלהיעזר 

 ינו משנה את אופן השיפוט של הבקשה.לכל היותר. מספר המיזמים )אחד או שניים(  א
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 התחייבות הרשות  .3

 .נכון לפי מיטב ידיעתנו והמצ"ב  מצהירים בזאת, כי כל האמור לעילאנו החתומים מטה  .1

 אחוז מסכום תמיכת האיגוד 100בשיעור של לכל הפחות צריכה להיות  הסביבתי ברשותהפרויקט לות ע .2

 .(תמיכה הראשיבמסמך ה י רשותפחלוקת התקציב ל - 1מתוך טבלה )

 התמיכה שסכוםאחוז וללא הגבלה ובלבד  110לה להיות גם גדולה מסך רויקט יכופהסר ספק עלות הלמען  .3

 לא יעלה על הסכום הרשום בתמיכה.

  .2019וף ס - התוקף של ההתחייבות בתום יתבצע כנגד חשבוניות רלבנטיות מטעם האיגוד לרשותהתשלום  .4

אושרו על ימתחייבת כי כספי התמיכה ינוצלו רק למטרות ולצורך מימון הפעילויות ש -הרשות המבקשת    .5

 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל.ידי 

שוא הבקשה במסגרת סמכויותיה את הפעילויות נשל הרשות  המוניציפלי לבצע בתחומהאנו מתחייבים  .6

והוגשו כנספח  האיגודהקבועים בה שאושרו ע"י והאומדן על פי דין, בהתאם לתכנית העבודה  יהותפקיד

 לבקשה, כתנאי לקבלת התמיכה.

אנו מתחייבים לבצע את הפעילויות ותוכנית העבודה המתוארת והמפורטת בבקשה לפי נספח למסמך זה  .7

 .האיגודולהתחיל בביצועה מיד עם אישור התמיכה על ידי  האיגודדי בהתאם לתנאים שיאושרו על י

את העובדה כי  האיגודאנו מתחייבים לציין בכל פרסום או התייחסות לפרויקט של הרשות הנתמך על ידי  .8

 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל.הפעילות מתבצעת בסיוע 

ועל פי כל דין ולא להפעיל מיזם, עסק או לקיים  של הרשות אנו מתחייבים לפעול רק במסגרת סמכויותיה .9

 כל פעילות אחרת שלא על פי חוק ו/או שלא על פי כללי מנהל תקין. 
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אנו מתחייבים כי הפעילות הנתמכת תתבצע לפי כל דין, וכי היא תוודא ותהיה אחראית לכלל היבטי  .10

בפרויקט הנתמך, לרבות קיום כל הביטוחים המקובלים הדרושים במסגרת הבטיחות והגהות הכרוכים 

 הפעלת הפרויקט נשוא התמיכה.

כרמל -שיתקיים באיגוד ערים שרוןככל פורום ועדות איכות הסביבה ל נונציג מטעמלשלוח אנו מתחייבים  .11

 (ות שישלחו לוועדה נציגים מהציבורתינתן עדיפות לרשוי)אחת לרבעון. 

י "או הסבר הקשור לפרויקט הסביבתי הנתמך ע שילוט ,מתחייבים לצרף את לוגו האיגוד לכל פרסוםאנו  .12

 האיגוד.

ים )מנהל יחידה סביבתית, יו"ר ועדה, /לניהול המיזמ PIVOTלמנות איש קשר אחראי/ אנו מתחייבים  .13

ים ויהיה בקשר עם הפורום המנהל של /גזבר, בכיר אחר, מהנדס העיר( אשר ידאג לקידום והצלחת המיזמ

 קול קורא זה.

סביבתיים בהגדרתם ובמהותם כפי שייקבע מובהר כי התקציב המגיע מהאיגוד מיועד אך ורק לפרויקטים  .14

 אך ורק כנגד חשבוניות שהוכחו כביצוע עבור פרויקט סביבתי. ןיינתבגוף הקול קורא. התקציב 

איגוד הערים לא ישתתף בתקציבו עבור פרויקטים שאינם סביבתיים או תואמים לאג'נדה שמובאת בקול  .15

 קורא זה דוגמת תשתיות לכלי רכב, דשא סינטטי וכו'.

 .2019כל האמור בקול קורא זה כפוף אך ורק לשנת התקציב  .16

 הגבוהה ביותר במיפוי שעשתה. הציבוריתעל הרשות לבחור את המיזם עם החשיבות  .17

למען הסר ספק האיגוד לא מתחייב להשתתף בכלל ו/או באותו שיעור כספי בפרויקט מעבר לשנת התקציב.  .18

 שא.חידוש ההשתתפות מותנה בקיום של תקציב ייעודי לטובת הנו

. ובהתאם להחלטות ועדת ההיגוי מטעם מועצת האיגוד אישור הקול קורא בכפוף להחלטת מועצת האיגוד .19

 )הכולל את חברות הרשויות החברות האיגוד(.

אופן בחירת היוזמות ותקצובן בחירת היוזמות תתבצע ע"י ועדת שיפוט מקצועית/ ועדה ציבורית שכוללת  .20

זורית רמת השותפות לקיימות אואת נציגי המשרד להגנ"ס, איגוד ערים שרון כרמל מרכז השל לקיימות 

 הנדיב.  

 אין באמור כדי להוות התחייבות של האיגוד להשתתף בעלות המלאה של הפרויקט. .21
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מובהר כי האיגוד לא יישא במיסים ו/או אגרות ו/או היטלים הנובעים מתמיכת האיגוד בפרויקט וככל  .22

  .לשלםרשות השיוטלו יהיה על 

וש ו/או כל נזק אחר בין אם במישרין או בעקיפין האיגוד לא יהיה אחראי לכל נזק לרבות נזקי גוף ו/או רכ .23

 שיגרמו לכל צד ג' כזה או אחר כתוצאה מביצוע הפרויקט או תחזוקתו/המשכו וכו'.

 מעביד בין האיגוד לבין מבצעי המיזם או מפעיליו.   –מוסכם ומובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד  .24

 

 מה ברשותית מורשי החתוחתימ

 

 

 הרשותראש 

 

.................__                     ................................._                       ................. 
 ___חתימה        _____                  _מורשה חתימהשם _                          ____תאריך__

 

 

 הרשותגזבר 

 

.................__                     ................................._                       ................ 
 ___חתימה       _____                  _מורשה חתימהשם _                          ____תאריך__
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 יו"ר ועדת איכות הסביבהחתימת 

 

     .................__                    ................................._                ............... 

 ___חתימה   _____                  _יו"ר ועדת איכה"סשם _                          ____תאריך__

 

 

 

 לניהול הקול קורא מטעם הרשות PIVOTאיש הקשר/חתימת 

 

.................__           ........................          .............._                     ................ 
 

 חתימה                          תפקיד                     שם איש קשר                                        תאריך         
 

 

 
 

  לכתובת ל"בדוא לשלוחיש המסמכים הדרושים החתומות בצירוף הבקשות את 

kayamut@igudhadera.co.il  31/3/2019עד לתאריך  

 כרמל –לשאלות ותמיכה במילוי הטפסים ניתן לפנות לעילי קורן באיגוד שרון 

 kayamut@igudhadera.co.ilבדוא"ל  

 058-6888625או בנייד 


