תבחינים לתמיכות לשנת 7102
מועצה מקומית בועיינה –נוגידאת
בישיבת מליאת מועצת הרשות מן המניין מס"  8/2016ובהתאם לחוזר מנכ"ל
 4/20016סעיף  8אושרו התבחינים לתמיכות לשנת  2017להלן התבחינים למתן
תמיכות לשנת : 7102
תחומי תמיכה כללים :
קידום ספורט וחינוך
קידום פעולות נשים ומעמד האישה .
קידות פעולות לרווחת הנכים  ,קשישים ואוכלוסיית סעד .
קידום נושאי רוח ,דת ותרבות
קידום תחומי הבריאות
 .1אין בפירוט התחומים לעיל כדי להטיל חובה על הרשות להעניק תרומה בכל
תחום ותחום האמור הינו בבחינת תחומים רלוונטיים אשר המועצה תהיה
רשאית להעניק תמיכה בגינם .
 .2התמיכה היא לשנת כספים אחד בלבד  .תוענק למוסד ציבורי שלא למטרות
רווח ומקיים את פעולתו בתחום הרשות .
 .3התמיכה למוסד ציבורי תוגבל למקסימום של  90%מעלית הפעילות הנתמכת
ותהיה כפופה כי לכך כי למוסד המבקש תמיכה ישנם מקורות מימון אחרים.
בחישוב ה  90%יילקחו בחשבון תמיכות ממקורות אחרים .
 .4שיקולים במתן התמיכה
א .מספר הנהנים מקרב תושבי המקום .
ב .אופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומה של הפעילות לקהילה
ובהתחשב בצרכי הקהילה.
ג .אופן התנהלות המוסד המבקש תמיכה בשנים חולפות מבחינת יישום
תוכנית עבודה  ,קיום אמות מידה תקינות לתשלום שכר .
 .5מבלי לפגוע באמות המידה שפורטו בסעיף  5לעיל להלן התייחסות לתחומים
ספציפיים :

רווחה .
 תישקל מתן תמיכה למוסדות ציבור העוסקים בסעד או בסיוע מכלדרך למשפחות נזקקות בתחום השיפוט .
 למוסדות שמעניקים סיוע לקשישים בעלי צרכים מיוחדים אוהסובלים מהגבלות פיזיות או נפשיות .
ספורט

 תישקל מתן התמיכה והיקפה בהתחשב במדיניות המועצה לעודדקבוצות כדורגל של בוגרים המתחרות בליגות השונות של ההתאחדות
 קיום יותר מאשר קבוצה אחת באותה ליגה של אותו ארגון אין בולתת תוספת או עדיפות במתן התמיכה .
מדיניות המועצה היא לעודד איחוד של קבוצות כדורגל הקיימות ביישוב ,
בכל שהכדורגל התחרותי ( ליגה ) יהיה מיוצג ע"י קבוצה אחת תהיה נטייה
לתמוך במהלך כזה  ,לרבות ע"י השתקפות העניין בגובה התמיכה  ,ריבוי של
קבוצות בוגרים מעל לשתיים הקיימות יש בו מסר שלילי של פיצול ופלגנות
והרשות תהיה רשאית להילחם בתופעה שלילית זו ע"י הקטנת ו/או ביטול
התמיכה למוסדות או למי מהם אשר לדעת המועצה תרם לפיצול .
 -7לגבי שאר התחומים כל בקשה תישקל לגופה  ,לאור נסיבותיה ובהתאם
למבחנים הכללים שבסעיף . 5
 -8כל בקשה אמורה למלא אחר הדרישות של מסמכים  ,תאריכי הגשה
ותמיכות אחרי האמור בחוזר  . 4/2006המועצה תהיה רשאית מטעמים
שיירשמו להאריך מועדים שנקבעו בחוזה או בהזמנה להגיש בקשות תמיכה .
 -9ככל שתהיה בקשה להענקת תמיכה עקיפה כמו שימוש ברכוש ומתקני
המועצה על המוסד המבקש לציין זאת במפורש בסוף הבקשה  .ללא אישור
תמיכה עקיפה לא יורשה שימוש במתקני הרשות ונכסיה .

