اولین جشنواره جازیه ملی :

وجدان محیط زیست رد کسب و کار از ن گاه مردم
نشان وجدان محیط زیست

فرم شماره 2

جدول اطالعات اقدامات زیست محیطی ( خیرین محیط زیست و بهداشت )
نام خانوادگی

نام متقاضی

شماره تماس محل خدمت

محل خدمت
استان
آدرس کامل پستی

شهرستان .................................
تلفن :

کد پستی:

همراه:

متقاضی
ایمیل:

شاخص های ارزشیابی
 -1نوع فعالیت خیر در حوزه :

زیست محیطی

کارآفرینی

بهداشتی

سایر

اشتغالزایی

 -2سطح تاثیر گذاری انجام طرح خیریه :
بین المللی

منطقه ای

ملی

استانی

-

مشخصات فعالیت خیریه :

-

نام و عنوان طرح فعالیت خیریه .............:

-

محل اجرای طرح (:آدرس کامل طرح)............................ :

-

انجام طرح بصورت :انفرادی

-

محل تامین هزینه اجرای طرح  :شخصی

-

درصد تامین منابع مالی از طرف  :دولت

-

بهره بردار طرح  :دولت

-

مراکز تایید کننده طرح  :دولتی

-

مبلغ سهم مشارکت خیر .......................:

-

عنوان حوزه مشارکت خیر  :کارآفرینی

-

عام المنفعه بهداشتی

شهرستانی

روستایی

شهری

گروهی
تلفیقی ( با دولت یا خصوصی  ،بین المللی )
خصوصی

خصوصی

شخصی

عمومی

خصوصی

تلفیقی
عمومی
آموزشی

اشتغال

حفاظتی و حمایتی زیست محیطی

تنویر افکار عمومی زیست محیطی و بهداشتی

بین المللی
سایر مراکز
مردم نهاد وخیریه
پژوهشی

سایر
تحقیقاتی

کمک به تشکلهای مردم نهاد

سایر
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اولین جشنواره جازیه ملی :

وجدان محیط زیست رد کسب و کار از ن گاه مردم
نشان وجدان محیط زیست

خالصه ای از شرح طرح.............................:

تذکر:
 -1در ارائه اسناد مربود به اقدامات زیست محیطی  ،تصویر اسناد اجرایی  ،فیلم و عکس از فعالیت های اجرایی  ،ذکر محل دقیق اجرای طرح  ،سال اجرا
 ،کمیت ( مقدارو مساحت  )...و کیفیت اجرای طرح اعالم شود
 -2ارسال اسناد مالی پروژه ها ( میزان هزینه پروژه ها  ،کسورات قانونی ،نام پیمانکار ،کواهی نامه تایید کار ) ....الزم نیست و در میزان امتیاز دهی داوری
نیز هیچ تاثیری ندارد .
 -3زمان اجرای اقدامات زی ست محیطی باید از ابتدای سال  1399تا پایان شهریور  1400با شد .چنانچه فعالیت هایی که از قبل یا بعد از این تاریخ انجام
شده باشد که مرتبط با زمان مذکور باشد .پذیرفته می شود.
 -4عملکرد شاخص و ویژه زیست محیطی اجرایی در قبل از سال  1399نیز پذیرفته می شود.
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