הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד – "המועצה הבריטית" בישראל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם "המועצה הבריטית" בישראל,
להפעלת מסלול הכשרה בנושא יוזמים תרבות בגליל " Cultural Skills Programme in
."Entrepreneurship and Innovation
הרשות לפיתוח הגליל פועלת להעצמתם של תושבי הגליל ,ובכלל זה בתחומים כלכליים
וחברתיים .במסגרת זו מעודדת הרשות מיזמים תרבותיים -קהילתיים -כלכליים והכשרות
מקצועיות אשר יש בהן להגדיל את הפוטנציאל התעסוקתי והתרומה לרווחת תושבי הגליל.
המיזם יקודם על מנת לאפשר ליוצרים בגליל לקבל כלים יישומיים לפיתוח יוזמות בתחום
התרבות והיצירה ובשאיפה שבוגרי התכנית יוכלו בין השאר להנחיל את הנכסים לקהילות
המוצא שלהם ולתרום לאיכות החיים של תושבי הגליל.
הרשות לפיתוח הגליל ו"המועצה הבריטית" בישראל יקיימו סדרת מפגשים וכיתות אמן להקניית
ידע ותרגול לטובת רכישת כלים ,אשר ישרתו את היזמים בפיתוח הרעיון ויעשירו את עולמם
המקצועי .כמו כן ,התכנית תכלול חונכות אישית שתועבר על ידי מומחים שיעבדו על פיתוח
תכניות עבודה למיזמים ומתן מענקי יצירה לפרויקטים נבחרים ,כל זאת לפי מודל
" ." Cultural Skills Programme in Entrepreneurship and Innovation

הסיבות לבחירת "המועצה הבריטית":
המועצה הבריטית פועלת על פי גישה של יצירת שותפויות לטובת פיתוח פרויקטים המשלבים בין
תרבות ואמנות ,כלים דיגיטליים ,יזמה כלכלית וחדשנות טכנולוגית לכדי יצירת פלטפורמות
חדישות אשר מגלמות שאיפה לשינוי והשפעה חברתית.
מודל  Cultural Skills Programme in Entrepreneurship and Innovationהינו פיתוח של
המועצה הבריטית.
למועצה הבריטית יש ניסיון בהפעלת תכניות בעלות חזון דומה בישראל ,ושיתוף הפעולה יאפשר
בין השאר נגישות לתוכן ברמה עולמית וכן פיתוח מקצועי ויצירת קשרים בינלאומיים.
תפקידה של הרשות לפיתוח הגליל ,הנו בין היתר לקדם שיתופי פעולה בין הגופים הפועלים
בתחומים שונים ,ליזום פעולות ולהכין תכניות לפיתוחו האנושי ,החברתי והכלכלי של הגליל,
כקבוע ב"חוק הרשות לפיתוח הגליל תשנ"ג ."1993 -

קיום תכנית זו תהווה גורם משמעותי בהעצמת המשתתפים ותתרום למינוף המיזמים ולחיבור
בקרב קהילות ואוכלוסיות בגליל כמנוף לשינוי אזורי מהותי בתחום התרבות.
על פי סעיף 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג  ,1993 -המועצה הבריטית הינה הגוף היחיד
המפעיל בישראל את מודל :
" .Cultural Skills Programme in Entrepreneurship and Innovation
גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השירות הנדרש
על פי המודל המצויין לעיל ,מוזמנות לפנות לוועדת המכרזים תוך  14ימי עבודה באמצעות פנייה
בדוא"ל לגב' שירה רוכברג לכתובת הדוא"ל  shira@galil.gov.ilאו באמצעות פקס מספר 04-
 .9552440יש לוודא קבלת הפקס בטלפון  04-9552426שלוחה .0

