'הכל קורה'  -קול קורא לקידום ותמיכה בחיי התרבות בחיפה
שותפות חיפה -בוסטון ועיריית חיפה מזמינות אתכם ואתכן להגיש הצעות ליצירת אירועי תרבות
ותוכן במסגרת הקול הקורא שלהלן.
"הכל קורה" נולדה מתוך אהבה לעיר חיפה ולתרבות הייחודית לה .היוזמה מבוססת על שיתוף
פעולה בין שותפות חיפה -בוסטון לבין אגף התרבות של עיריית חיפה ,במסגרתה נבנה מודל פעולה
המאפשר תמיכה ביזמים ,בעלי עסקים קטנים ,מפיקים ,יוצרי תוכן ,עצמאים וארגונים נוספים .זאת,
כ חלק מחזון הועדה לפיתוח מנהיגות שמה לה למטרה לחזק חיבורים בין צעירים בחיפה ולייצר
רשתות קהילתיות בעיר .המטרה המרכזית של "הכל קורה" הינה לתמוך ביצירת אירועי תרבות
מגוונים בעיר חיפה ,מתוך אמונה כי אלו תורמים לתחושת חיבור של הצעירים אל העיר ומחזקים את
קהילות הצעירים.
מודל הפעולה

.1

במסגרת "הכל קורה" תתקיים סדרה של אירועי תרבות ותוכן בוטיקיים בעיר חיפה .היוזמה
תהווה במה ליוצרי תוכן מקומיים ,מעולמות התוכן המפורטים בסעיף  ,2ליזום אירועים
יחודיים ולייצר שיתופי פעולה .האירועים יזכו בתמיכה תקציבית של  ₪ 5,000לאירוע ,כאשר
יוצרי התכנים יעמידו סכום של  ₪ 1,000נוספים מטעמם עבור כל אירוע (בכסף או שווה
כסף).
המבקשים לקחת חלק ביוזמה ,יגישו מועמדות בטופס המצורף:
https://forms.gle/cDzzPyHJJy3Ww6KPA
 .2תחומי הפעילות רלוונטיים


אמנות :מוזיקה ,אמנות פלסטית ,אומנויות הבמה ,מחול ,תאטרון וכל תחום
אשר הועדה המקצועית תמצא לנכון לאשר כנופל תחת תחומי האמנות.



קולינריה

 .3לוחות זמנים להגשת ובדיקת הבקשות


ניתן להגיש בקשות עד תאריך 9.2.22



המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה :עד ה .12.1.22 -שאלות ניתן להפנות לכתובת
המייל yazamot@haifa-boston.org



מועד מענה לשאלות ההבהרה -עד ה26.1.22 -



כל השאלות והתשובות ירוכזו במסמך אחד אשר יפורסם במועד המענה לשאלות ההבהרה.

 .4תנאי סף להגשה


קול קורא זה מיועד לתושבי חיפה בלבד.



המגישים יהיו עמותות ו/או חברות הפועלות בעיר חיפה ,המחזיקות באישור ניהול
תקין ובביטוח צד ג' תקפים ,או בעלי עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף/היתר זמני
בתוקף או תעודת עוסק פטור/מורשה.



בקשות לתמיכה יתקבלו על לא פחות משני אירועים ולא יותר מארבעה.
יודגש כי יתכן ורק חלק מהאירועים המוצעים יתקבלו לקבלת התמיכה.



תמיכות -ינתן מענק בגובה  ₪ 5,000עבור כל אירוע שיתקבל ל"הכל קורה" בנפרד.
על המגישים להעמיד מטעמם סכום בגובה  ₪ 1,000עבור כל אירוע ,בכסף או
בשווה כסף.
o

ניתן לבקש תמיכה בסכום הנמוך מ ,₪ 5,000 -בכל מקרה הסכום אותו
יעמידו המגישים יהיה ביחס של  1:5מגובה המענק.



אין להציע פרויקטים הנתמכים באפיקים אחרים ע"י עיריית חיפה (אין כפל תמיכות).



יוצרי התוכן יהיו אחראים על האירועים אותם יתכננו ויפיקו על כל
היבטיהם -מיקום ,תוכן ,ביטוחים וכיוצא בזה.



יש להציג תכנית עבודה מפורטת עבור כל אירוע מוצע.



על האירוע לכלול תוכן כגון סדנא ,הרצאה ,סיור ,הופעה ,מיצג וכדומה.



כל הפעולות יעשו בהתאם להנחיות משרד הבריאות נכון לרגע ביצוע הפעולה.

 .5פרטים נוספים


ניתן לגבות תשלום סמלי של עד  25ש"ח עבור השתתפות באירועים.



האירועים יהיו מיועדים לקהל של בני  22ומעלה.



האירועים יהיו מיועדים לכל הפחות ל 20 -משתתפים.



הפרסום של האירועים יכלול את הלוגואים של שותפות חיפה בוסטון
ועיריית חיפה ויעמדו בכללי הגריד הפרסומי של "הכל קורה" .כל פרסומי
האירועים יאושרו על ידי נציגי שותפות חיפה בוסטון ו/או עיריית חיפה.



מציעים אשר הצעתם תזכה ,מתחייבים להגיש דו"חות ביצוע (מילולי
וכספי) על פי פורמט שיקבע על ידי עיריית חיפה ,כתנאי לקבלת השתתפות
במימון הפרויקט.



האירועים יתקיימו לאורך שנת .2022

 .6קריטריונים
להלן מפורטים הקריטריונים אשר ישפיעו על החלטת הועדה המקצועית בבחירת האירועים שישתתפו
ב"הכל קורה":


שיתופי פעולה :על ההצעה המוגשת להוות שיתוף פעולה בין שני גופים לפחות .ניתן לשתף
פעולה עם :עמותות ,עסקים ,אמנים ,מוסדות תרבות וכו' .שיתוף הפעולה יכול לכלול בתוכו:
שיווק בערוצי הפרסום של שני הגופים השותפים ,השתתפות בהוצאות הנדרשות ושימוש
במשאבים הקיימים לכל אחד מהגופים.



תחום התמחותו.ה של המציע.ה ותחום הפעולה המוצעת בהלימה אחד לשני.



סדרות אירועים בעלות פוטנציאל לייצר מסורות והמשכיות בסצינה החיפאית ,באופן עצמאי
ולאחר תום קבלת התמיכות.



תינתן העדפה לאירועים התומכים בעסקים מקומיים ומשלבים מספר רב של אמנים עצמאיים
ויוצרים מקומיים.



יתרון ינתן לאירועים המושתתים על ערכי הקיימות -צמצום שימוש בחד פעמי ,כלכלה
מעגלית ,מיחזור ,שימוש בקיים וכדומה.

 .7אופן בחינת הבקשות:
הליך בחינת הבקשות כולל ארבעה שלבים:
 .1בחינת ההתאמה לתנאי הסף.
 .2בקשות שעומדות בתנאי הסף יועברו לבחינה בהתאם לקריטריונים המפורטים .תשובות על
מעבר או אי מעבר ינתנו בתוך שלושה שבועות ממועד ההגשה האחרון.
 .3לאחר המיון הראשוני של הבקשות יתקיימו ראיונות אישיים עם נציגי שותפות חיפה בוסטון
ואגף התרבות בעיריית חיפה.
 .4לאחר בחינת עומק של ההגשות ,הטפסים הנלווים והראיונות תתקבל החלטה סופית על
קבלת המענק.
 .8המסמכים הנדרשים להגשה:
 .1טופס בקשה מלא ,ניתן למצוא כאן.
 .2ספח תעודת זהות המעיד על מגורים בחיפה או חוזה שכירות או חוזה רכישת דירה בחיפה.
 .3רישיון עסק בתוקף/היתר זמני בתוקף/עוסק מורשה /עוסק פטור/אישור ניהול תקין -כתלות
במעמד המגיש/ה.
 .4אישורים על קיום ביטוחים רלוונטיים לקיום האירועים.
 .5הצהרה על העמדת  1,000ש"ח מצד המגיש.ה מהכנסות עצמאיות ,בכסף או בשווה כסף,
עבור כל אירוע בנפרד.
 .6תוכנית עבודה מפורטת לכל אחד מהאירועים המוצעים.
 .7טבלת אקסל המפרטת תכנון הוצאות עבור כל אירוע מוצע ,לפי סעיפים ,וצפי הכנסות.
 .9הערות כלליות:
השותפים שומרים לעצמם את הזכות המלאה לא להעביר תמיכות לאף אחד מהגופים המגישים,
בהנחה ולא תהיה התאמה למטרות ולתנאי הסף.

