מועד הגשה:
טופס הגשת מועמדות לקבלת פרס החדשנות  2019של משכ"ל
שימו לב :יש למלא את כלל חלקי הטופס
חלק א'  -נתונים כללים
שם  /תיאור המיזם:
שם הרשות:
מספר תושבים:
דירוג סוציואקונומי:

איש קשר מטעם הרשות:
שם:
תפקיד:
דוא"ל:
טלפון עבודה:
טלפון נייד:
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חלק ב'  -תנאי סף

תחום הפעילות של
המיזם:

(שים לב ,יש לסמן את תחום הפעילות הרלוונטי  -נדרש לסמן
לפחות אחד מהתחומים)
כלכלי פיננסי
תפעולי
סביבתי
חברתי וקידום קהילה
הנגשת שירותים מוניציפאליים לתושב

תאריך תחילת
הפעילות במיזם:

(שים לב ,יש להציג פרויקט שביצועו החל מה 1.1.2017-ואילך,
שלב התכנון יכול להיות מוקדם יותר)

תאריך סיום
הפעילות במיזם:
שותפים למיזם ותיאור קצר של מעורבותם:

(אם טרם הסתיים ,ציין צפי לסיום)
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חלק ג'  -מהות המיזם
רקע ותמצית המיזם (עד  100מילים):

האתגרים עליהם נועד המיזם לתת מענה:

תיאור המיזם (עד  150מילים):
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סטטוס המיזם:
סטטוס

תאריך התחלת
המיזם

אחוזי ביצוע נכון
ליום מילוי הטופס
(נדרש לפחות 30%
ביצוע בשטח עד
לתאריך )30.6.2019

התכנון

(ציין תאריך)

(ציין אחוז)

(ציין תאריך)

הביצוע בשטח

(ציין תאריך)

(ציין אחוז)

(ציין תאריך)

שלב

מרכיבי תקציב המיזם:
מרכיב טכנולוגי
סטטוס
(במקרה של מיזם
חדשנות טכנולוגית
יש לוודא מרכיב של
)60%
שלב

תאריך סיום המיזם
 /תאריך צפי לסיום

מרכיב אחר

הערות

התכנון

(ציין אחוז)

(ציין אחוז)

(ציין אחוז)

הביצוע בשטח

(ציין אחוז)

(ציין אחוז)

(ציין אחוז)

שלבי המיזם ,אנא פרט את התהליך כולו בנקודות:
תוצרי המיזם הקיימים בשטח בשלב הגשת הטופס (יש לצרף צילומים רלוונטיים
לתשובה זו):
האחוז מתוך מכלול הפעילות במיזם אשר בוצע עד כה (במונחים תקציביים ובמונחים
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של תוצרים בשטח):
• במונחים תקציביים
• במונחים של תוצרים בשטח
מהי התוצאה הצפויה  /התוצר הצפוי בסיום המיזם?
נמקו האם/כיצד עומד המיזם במדדי החדשנות הבאים (עד  150מילים):
• יצירתיות ומקוריות
• שילוב טכנולוגיות (במידה ורלוונטי)
• פיתוח מוצר חדש
הסבירו כיצד תרם המיזם במדדי השיפור וההשפעה הבאים (עד  150מילים):
• שיעור הנהנים מהמיזם מסך תושבי הרשות
• מידת ההשפעה (מהו אחוז הנהנים מהמיזם ,מסך תושבי הרשות?)
• התרומה לשיפור תהליכים

ניתן לצרף בנוסף טקסט ו/או תרשימים ו/או תמונות  -בהיקף של עד שני עמודים
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