שבט תשע"ז/פברואר 7102
נוהל ,פרמטרים וריכוז בקשות לתמיכת מועצה במיזמי מכינות ובוגרים
 .0כללי:
המועצה קוראת ומעודדת מכינות ובוגרים להציע יוזמות שניתן יהיה לשקול תמיכה בהן.
נוהל זה יתייחס ליוזזות של מכינות .הבקשות תישקלנה ותועדפנה על פי הפרמטרים שלהלן,
ונוהל בחירתן והפעלתן יהיה לפי הכללים שלהלן.
 .7נוהל קבלת החלטות
 .7.0הסכום המוקצה כלל המיזמים לשנת תשע"ז .₪ 06,666 -
 .7.7את כלל ההצעות יש להגיש עד ליום .1.3.97
 .7.2הועדה הציבורית בהרכב יוחנן ,יוס תומר אושרי תתכנס ותחליט עד  90.3ביחס
לבקשות.
 .3פרמטרים כתנאי סף ולתיעדוף:
 .3.9מיזם של מספר מכינות (ארצי או איזורי) הכולל לפחות  3מכינות קדם צבאיות,
והמכיל בתוכו רכיבים של למידה או פעילות ערכית משותפת.
 .3.3מיזם הכולל מספר רב של מכינות יועדף על מיזם הכולל מספר פחות של המכינות.
 .3.3מיזם מתמשך לאורך השנה יועדף על פעילות חד פעמית.
 .3.3פעילות רב שנתית תועדף על פעילות חד -שנתית.
 .3.3תינתן עדיפות לפרויקטים שמתקיימים בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית של מדינת
ישראל.
 .3.0תינתן עדיפות לפרויקטים שמּובָ לים ,ארגונית ותכנית ,על ידי אנשי הצוותים הקבועים
של המקד"צ ,או שאנשים מקרב הצוותים הקבועים מהווים מרכיב משמעותי בפרויקט.
 .3.7תינתן עדיפות לפרויקטים חדשניים ,מקוריים ופורצי דרך.

 .3כללים ונהלים לביצוע:
 .3.9לא יידונו מראש מיזמים או בקשות לתמיכה בפעילויות שלא יעמדו בפרמטרים הנ"ל
ושלא יוגשו במועד הנ"ל.
 .3.3תנאי סף להתייחסות לבקשה מטעם מקד"צ או מקד"צ שהיא חלק משלשות המכינות
עמידתה בחובותיה כלפי המועצה
 .3.3תמיכת המועצה בפעילות או במיזם מסוים ,לא תעלה על חצי מהעלות הכללית של ביצוע
המיזם ,כשהמקורות האחרים יבואו מהמשתתפים במיזם ומקורות תמיכה אחרים.
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תמיכת המועצה במיזם מסוים בשנה מסוימת ,לא מבטיחה רצף תמיכה בשנים שלאחר
מכן.
תקציב המועצה לא יינתן להפעלה שוטפת של המקד"צ ,ולרבות לא למימון רכיב שהיא
חייבת בקיומו במסגרת התכנית הבסיסית שלה.
פרוייקטים של בוגרים יקבלו רק סכום התנעה (" )"Seed moneyחד פעמי או כגישור.
אין הכרח להיענות לכל ה בקשות העומדות בתנאי הסף.
ערערו על החלטת הועדה ככל שתהיה תוגש ותוצג עי המערערים לועד ההנהלה של
המועצה .הועד אינו מחויב לקבל הערעור אך יש בסמכותו לקבל הערעור ולשנות החלטת
הועדה הציבורית .ביחס לכל אחד מרכיביה.

בהצלחה!
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