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תבחינים לתמיכה לשנת  – 2021מועצה אזורית זבולון בעמותות ואגודות
מובאים לאישור בישיבת מליאה  9/2020המתקיימת ב24.11.2020 -
א .כללי
 .1תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים ,בתחומה המוניציפאלי של
המועצה ,בתחומים שהם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה ,בנושאי חינוך ,תרבות ,אומנות,
רווחה ,בריאות ,ספורט וכיוצא באלה.
 .2התמיכות תינתנה בהתאם לתבחינים ,לפי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות" אשר
פורסם על ידי משרד הפנים מס  4/2006וכפי שיעודכן מעת לעת (להלן "הנוהל") ,ולאור סדרי העדיפויות
והקריטריונים שנקבעו על ידי המועצה ,בהתחשב במצבה הכספי של המועצה ללא קשר אם ניתנה או לא
ניתנה לגוף המבקש תמיכה בעבר.
 .4התמיכות תינתנה על בסיס הפעילות השוטפת של הגוף מבקש התמיכה ,התקציב העצמי העומד לרשותו,
היקף הפעילות ,הישגי הגוף ומעורבות בקהילה ,הכול בכפוף לנוהל ולאחר שהגוף המציא לוועדת התמיכות
יחד עם בקשתו המסמכים והאישורים הדרושים לפי הנוהל.
 .5סך התמיכה בכל תחום ,בהתאם למסגרת התקציבית שנקבעה ,יחולק לאור מספר הגופים והמוסדות
המבקשים תמיכה ,על פי מדרג אשר יביא בחשבון את התבחינים הנ"ל ומידת תרומת הגוף לקהילה.
 .6תנאי סף לקבלת תמיכה:
א .בקשה לתמיכה רשאי להגיש מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום מועצה אזורית זבולון ,ורק עבור
פעילות המתקיימת בתחום המועצה האזורית זבולון.
ב .תמיכת המועצה מוגבלת לשיעור שלא יעלה על  90אחוז או שיעור נמוך מכך ,כפי שייקבע ,מעלות
הפעילות הנתמכת.
ג .רק גופים שלהם שלוש שנות פעילות לפחות בתחום בו מתבקשת התמיכה רשאים להגיש בקשה
לתמיכה.
ד .המוסד יגיש בקשתו כדין לפי הוראות הנוהל בצירוף כל האישורים והמסמכים שנדרשו עלי ידי
הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (אגף הכספים) בכתב כי אכן הוצגו כל
המסמכים הנדרשים
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 .7התבחינים המפורטים להלן מהווים אף הם תנאי סף למתן התמיכה:
ספורט
אגודת ספורט תהיה זכאית לתמיכה בכפוף לקיומם של התנאים המצטברים שלהלן:
א .האגודה רשומה כחוק כתאגיד (חברה /עמותה/אגודה) שלא למטרת רווח.
ב .האגודה מתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת רשמית את מועצה אזורית זבולון.
ג .האגודה פועלת בתחומה המוניציפאלי של המועצה.
ד .האגודה מוגדרת כאגודת ספורט על פי קריטריונים של מינהל הספורט.
ה .לתאגיד אגודת הספורט אישור ניהול תקין.
ו .האגודה מפתחת ומקדמת בנוסף לפעילות בוגרים גם פעילות ספורטיבית וחינוכית של ילדים ונוער.
לצורך קביעת גובה התמיכה יילקחו בחשבון התבחינים שלהלן:
א .היקף הפעילות ומספר הספורטאים המשתתפים.
ב .מידת התרומה לקהילה.
ג .הישגים ספורטיביים ,כמו השתתפות במשחקי גביע המדינה ואליפות ליגת העל בתחומם.
רווחה
תמיכה בנושאי רווחה תינתן למוסד הפועל בתחום הרווחה ,כגון :התמכרויות ,זקנה ,ילדים ,בעלי
מוגבלויות ובריאות ,בכפוף לתבחינים שלהלן:
א .סוג ,היקף ומגוון האוכלוסייה הנהנית מהפעילות בתחום המועצה.
ב .מידת התרומה לקהילה בתחום המועצה.
ג .שנות פעילות המוסד
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