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 מקמאן-מועצה מקומית ביר אל מכסור 2022 תבחינים למתן תמיכות לשנת

בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל 
 4/2006הפנים מס'  משרד

 להלן ההוראות של קבלת תמיכות: 

 התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון לגבי הפועלים בתחום. 

  הבקשות לתמיכות יוגשו לפי נוהל תמיכות במוסדות ציבור של הרשות המקומית לפי חוזר
 .ויצורפו כל המסמכים הנדרשים בנוה 4/2006מנכ"ל 

  נתית של הגוף המבקשמפעילות הש 75%התמיכה לא תהווה יותר מ. 

 התמיכה בגוף הציבורי תאושר לשנת כספים אחת בלבד. 

 שיעור התמיכה ייקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר ההכנסות לא יעלה על כלל הוצאותיו. 

  בקביעת היקף התמיכה הוועדה תתחשב במספר הנהנים מפעילות המוסד והיקף השירותים
ואופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הניתן על ידי אותו המוסד לתושבי היישוב 

 .הפעילות למועצה

  התמיכה תוענק למבקש התמיכה בהתאם למצבה הכספי של המועצה, קיום הכספים ואישור
 .תקציבי במסגרת התקציב השנתי של המועצה

 התמיכה בשווי כסף זהה לתמיכה כספית רגילה, גם בהתייחס לגופים מממנים אחרים. 

 ופים ששואפים למצוינות, פועלים באופן סדיר ושיטתי לאורך השנה התמיכה תוענק לג
 .ותורמים באופן משמעותי לקידום סבלנות, סובלנות, שיתוף פעולה והפחתת האלימות בכפר

  המועצה מעוניינת לקדם את נושא הספורט בקרב בני הנוער של הכפר, ולכן תינתן עדיפות למתן
 ות נוער.תמיכות לגופים העוסקים בספורט בהשתתפ

  פעילות הגופים הנתמכים תפוקח על ידי המועצה באופן סדיר, כאשר פעם ברבעון יועבר על ידי
 הגוף הנתמך דו"ח ביצוע פעילות ודוח ביצוע כספי, פורמט הדוח ייקבע על ידי המועצה.

  הגוף אשר ייתמך על ידי המועצה וייכשל בהעברת הדוחות הרבעוניים, לא יקבל תמיכה בשנה
 העוקבת. 

  התמיכה תוענק לגופים הפועלים והרשומים לפי החוק ופועלים בתחום המקצועי לפחות במשך
 שנתיים שקודמות לבקשת התמיכה.

 

ה תוענק רק על בסיס מצבה התקציבי של התמיכ התחייבות למתן התמיכה. והתבחיניםבנוהל אין 
 קשת התמיכה.המועצה באותה השנה בה מבו

ף כל המסמכים והפירוט ח של העמותה ובצירו"וורכה חתומה על ידי מורשה החתימה קשת התמיב
 . 16/12/2021 -יום ד' ה עד כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש

 


