פרויקט GREENinMED
טופס בקשה לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות

*טופס בקשה זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים

מסמכים נדרשים
☐ 'קול קורא לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות' חתום כדין על ידי המבקש
☐ העתק של טופס בקשה זה לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות ,שהושלם ונחתם כדין על ידי המבקש.

פרטי המבקש
ציין/ו את סוג המבקש
(תאגיד ,שותפות ,אדם פרטי וכד')
מספר רישוי או זיהוי:

שם:
כתובת:

עיר:

מיקוד:

דוא"ל:

המבקש – פרטים נוספים
שם מסחרי (אם קיים):
פעילות עיקרית:
אתר אינטרנט (אם קיים):

פרטי הפעילות
ציין היכן השובר ימומש
(אנא ציין את המיקום בישראל ,ובמידה
ויש מחלקה מסוימת בה הוא ימומש)

תנאי ההשתתפות בפרויקט
האם המבקש מודע לכך שההשתתפות
בקול הקורא ,וקבלת שירותי הייעוץ
שלהלן (במידה ויוענקו) ,ינוהלו אך ורק
על פי התנאים וההגבלות הכלולים בטופס
זה וכן ב'קול הקורא לקבלת שוברים ללא
עלות'?

☐ כן ,הנני מודע ומסכים לחלוטין.

חדשנות :הפעילות המבוקשת במסגרת שירות הייעוץ  /התמיכה
בחר רק סוג אחד של פעילות ייעוץ או
תמיכה

☐ ניתוח צריכת מים ו/-או אנרגיה ,וסימולציה של חיסכון פוטנציאלי המושג אם
מיושמים פתרונות טכנולוגיים חדשים.
☐ התאמת הפתרון החדשני שזוהה על ידי היועץ :ניתוח טכני וכלכלי של האופן בו
יישום הפתרון/ות המוצע/ים יכול לענות על צרכי המוטב בהקשר של הימנעות
מפסולת מים  /יעילות אנרגטית.
☐ ניתוח היצע הטכנולוגיה וישימות הפתרונות המוצעים.
☐ בדיקת פתרונות חדשים לחיטוי מכשירי מים ואנרגיה (תגובה נדרשת עקב
מגיפת .)COVID19
☐ חדשנות בניהול המים  /השפכים  -הצעות הכוללות ניטור מים  /שפכים או
ניהול חדשני.
☐ חדשנות בניהול אנרגיה  -הצעות הכוללות ניטור אנרגיה  /ניהול חדשני.
☐ מסגרת יישום הפרויקט :הגדרת מפת דרכים אופרטיבית ליישום הפתרון החדשני

 +זיהוי שותפים :הגדר את השותפים המתאימים להשקתו ולהפעלתו של הפרויקט
(כולל ספקי פתרונות חדשניים).
 +זיהוי אפשרויות מימון :זיהויים של אפיקי המימון המתאימים לתמיכה ביישום
הפרויקט.
☐ שירותי ייעוץ ותמיכה אחרים שמטרתם להקל על אימוץ הפתרונות החדשניים
במוסדות לינה לתיירים.
אנא ספק את כל המידע הבא (עמוד אחד לכל היותר):
א .פרטים נוספים אודות סוג פעילויות הייעוץ והתמיכה שבחרת (כולל התוצאות העיקריות הרצויות) או הצעה לפעולה ספציפית
שאינה כלולה ברשימה שלהלן.
ב .תאר בקצרה את הסיבות העומדות מאחורי בחירתך בתמיכה המבוקשת.
ג .תאר בקצרה כיצד הייעוץ המבוקש משתלב באסטרטגיה שלך בכל הנוגע ליישום פתרונות אקולוגיים חדשניים בתחום ניהול
המים ו  /או האנרגיה ,ע"מ להפחית עלויות ולשפר ביצועים הקשורים לאנרגיה ומים.

הצהרת המבקש
המבקש ,המיוצג על ידי בא כוחו אשר חתימתו מצורפת בסוף מסמך זה ,כמורשה חתימה במסגרת בקשה זו ,מצהיר בזאת כי:
 oהמבקש ניחן ביכולת ,בכישורים ובהכשרה המקצועית הנדרשים בכדי להגיש בקשה זו ולקבל את שירותי הייעוץ
המוצעים.
 oהמבקש אינו מעורב בשום נסיבה כלשהי העלולה למנוע את השתתפותו בקול קורא זה ,לרבות כל הנסיבות שניתן
להעלות על הדעת במסגרת החוק הישים.
 oהמבקש עומד בקריטריונים שנקבעו בהנחיות (ראה 'קול קורא לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות').
 oהמבקש מסכים כי ההשתתפות בקול הקורא זה ומתן שירותי הייעוץ להלן (אם המבקש נבחר לספק שירותים מסוג זה)
יהיו כפופים לתנאים הכלולים בטופס בקשה זה וב'-קול קורא לקבלת שוברי חדשנות ללא עלות'.

קראתי והנני מסכים לכל הכתוב לעיל
שמות המבקש ובאי כוחו:
חתימות:
תפקיד/ים:
תאריך:
על ידי________________ :

מכון הערבה ומכללת כנרת

שם החותם_____________:
תאריך_________________:

