יום שלישי ה' כסלו תשפ"ב 09 ,נובמבר 2021

בס"ד

קול קורא למתן תמיכה כספית ע"י מועצה אזורית חבל יבנה
לשנת 2022
א .קריטריונים כללים:
 . 1על מבקש התמיכה להיות עמותה ו/או גוף ציבורי שאינו למטרת רווח ומכרז את פעילותו בתחומי הרשות ובעל ותק
של שנת פעילות אחת לפחות.
 .2על מבקש התמיכה לעסוק באחד מתחומי העיסוק הבאים :הנצחת וזיכרון השואה ,חינוך ורווחה.
 .3פעילותו של מבקש התמיכה תהיה לתועלת והשפעה על הציבור ובעיקר על תושבי מועצה אזורית חבל יבנה.
 .4מספר הנהנים מפעילות מבקש התמיכה אמור להיות משמעותי.
ב .היקף התמיכות וחלוקתן:
 .1היקף התמיכות יקבע מידי שנה על פי היקף המקורות העומדים לרשות המועצה
 .2תמיכת המועצה לא תעלה על  60%מהפעילות הנתמכת (המועצה רשאית להחריג ממגבלה זו מוסדות אזוריים,
שפעילותם היא פעילות תחליפית לפעילות המועצה)
 .3שעור התמיכה יקבע באופן שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסות המבקשת ,לא יעלה על כלל ההוצאות בגינה.

תבחינים לתמיכה בתחום הזיכרון לשואה:
התמיכה תינתן לעמותות רשומות בלבד אשר פועלות בתחום זה בפעילות קבועה.
התמיכה תינתן לעזרה בפעולות העוסקות בהנצחת זיכרון השואה ולפעילות ספציפית (לפחות אחת) המיועדת לתושבי
המועצה.
פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש:


מספר תושבי המועצה האמורים ליהנות מהפעילות הספציפית



מספר משתתפים/נהנים משרותי המבקש.
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תרומה משמעותית לחברה ולקהילה .



פעילות לטובת תושבי המועצה



שיקול דעת של הוועדה.

תבחינים לתמיכה לפעילויות בתחום החינוך:
התמיכה תוענק לעמותות הפעולות בתחומה של הרשות ותורמות בחינוך של אוכלוסיות מוחלשות וכן באוכלוסיות של
נוער יהודי מחו"ל .
על המבקש לציין בבקשה פעילות ספציפית (לפחות אחת)המיועדת לתושבי/ילדי המועצה
פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש:


המלצות מחלקת חינוך.



היקף מס' הנהנים מהפעילות בקרב תושבי המועצה .



מספר הנהנים הכללי מהפעילות.



אינטגרציה ופעילות משותפת עם מחלקות המועצה ו/או תושבי המועצה.

תבחינים לתמיכה לפעילויות בתחום הרווחה:
התמיכה תוענק לעמותות הפעולות בתחומה של הרשות ותורמות לרווחתם ובריאותם של תושבי המועצה.
פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש:


היקף מס' הנהנים מהפעילות בקרב תושבי המועצה .



המלצת מחלקת הרווחה.



היקף התרומה לקהילה ולפעילות המועצה.

ד .שיקולים ומבחנים כלכליים:


הוועדה המקצועית תביא בחשבון לעניין החלטתה בדבר מתן תמיכה ,בין היתר ,שיקולים אלו:

 .1מספר הנהנים מפעילות המוסד.
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 .2היקף השירותים הניתנים ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבי המועצה.
 .3אופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות עם תושבי המועצה ובהתחשב בצרכי הקהילה ומידת
שיתוף הפעולה עם המועצה.
 .4מספר התושבים במועצה המשתמשים בכל אחד מהשירותים בגינם ניתנת התמיכה.
 .5יכולת המבקשת לממן חלק מהפעולה עבורה מבוקשת התמיכה.
 .6מגבלות התקציב העומד לרשת מתן התמיכות.
 .7יכולתו של המבקש לבצע את הפעולה.
 .8תמיכות שניתנו בעבר למבקש.
 .9מחזור כספי ,הכולל הן את ההכנסה העצמית של המוסד והן את סך התמיכות הנוספות שהמבקש ביקש
מרשויות ציבוריות נוספות ו/או גורמים נוספים.
 .10כל שיקול רלוונטי אחר כגון :ותק בשנים ,הכנסה עצמה וחלקה במחזור הכספי.


מתן תמיכות מותנה בכך שהפעולות ו/או התכניות אושרו כמתאימות ע"י המחלקות הרלוונטיות במועצה.

ה .תחולה:
התבחינים יחולו על חלוקת תמיכות ע"י המועצה החל משנת הכספים  ,2022והם נתונים לשינוי בכל שנה ,על פי מדניות
המועצה ,כפי שתקבע מעת לעת.

התבחינים למתן תמיכות וטופסי בקשה ניתן להוריד מהאתר ו/או לקבל במשרדי המועצה אצל מירב.
המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה הנו יום ה' ,כ"ו טבת תשפ"ב ()30/12/21
בברכה,
משה ליבר
ראש המועצה
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