ועדה מקצועית לבחינת בקשות תמיכה של המועצה המקומית עומר
תבחינים למתן תמיכות
א.

כללי:
.1

תמיכות המועצה מיועדות לקידום פעילות חינוכית ,תרבותית ,ספורטיבית וערכית
לקבוצות תושבים שונות.

.2

כללים אלו אושרו על ידי המועצה בישיבתה מיום  14.01.07וממועד זה הם יועמדו לעיון
הציבור וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

.3

מטרת קביעת קריטריונים:

.4

א.

הקצאה אופטימלית בין תאגידים באותו תחום.

ב.

הבטחת שוויון בהקצאת המשאבים בין התאגידים בהתחשב בהיקף פעילותם.

ג.

התחשבות באופן המיוחד של פעילות התאגיד.

ד.

עידוד התאגיד להשיג הכנסות ממקורות נוספים (משרדי ממשלה ,תרומות ,גורמים
חיצוניים ודמי השתתפות של החברים).

להלן הקריטריונים לקבלת תמיכת המועצה המקומית עומר:
א.

ב.

תנאי סף לקבלת תמיכה:
.1

קיום כל החובות שבדין לקבלת תמיכות.

.2

פעילות התאגיד תהיה פתוחה לכל תושבי עומר שירצו להצטרף אליה ללא
הגבלה ומיון מוקדם ובמחיר שווה לכל תושב.

.3

התמיכה תינתן רק לאחר שהבקשה תידון בועדה המקצועית לבחינת
התמיכות ותאושר במועצה.

.4

בקשה לתמיכה תוגש לשנת כספים אחת או לפרוייקט מסוים במהלך
החודשים נובמבר ודצמבר הקודמים לשנת הכספים אליה היא מתייחסת
ובהתאם לפרסומי ועדכוני המועצה.

.5

המוסד המבקש פועל בתחום הנתמך שנה לפחות ,זולת אם מנימוקים
שירשמו תחליט המועצה ,לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית ,כי יש
לחרוג מתנאי זה.

התאגידים הנתמכים יחולקו לפי נושאי פעילותם עבור תושבי עומר:
.1

פעילויות לילדים ובני נוער.

.2

מתן שירותי תרבות ספורט וחוגים.

.3

מתן שירותי דת.

.4

מתן שירותי רווחה.

ב.

תמיכה בפעילויות לילדים ובני נוער:
.1

ג.

א.

חינוכית ערכית לילדים ונוער העונה לצרכיי מערכת החינוך הכוללת ביישוב.

ב.

חינוכית ערכית המשלבת הורים וילדים להשגת מטרה חינוכית ערכית.

ג.

נוער מפעיל נוער.

ד.

חוגית קבועה מעל  100משתתפים קבועים.

ה.

למען כלל הקהילה ביישוב – מעבר לציבור החברים בתאגיד הנתמך.

.2

התקציב ישמש את כלל החברים בתאגיד הנתמך ולא יפלה קבוצה מסוימת מתוך
התאגיד הנתמך.

.3

התאגיד יפעל ברוב חודשי השנה.

תמיכה במתן שירותי תרבות ספורט וחוגים:
.1

ד.

הפעילות צריכה להיות מאחד ,או יותר הסוגים שלהלן:

הפעילות צריכה להיות מאחד ,או יותר הסוגים שלהלן:
א.

פעילות התאגיד הינה חוגית קבועה למעל  100חברים קבועים.

ב.

פעילות של התאגיד הנתמך למען כלל הקהילה ביישוב – מעבר לציבור החברים
בתאגיד הנתמך.

.2

התקציב ישמש את כלל החברים בתאגיד הנתמך ולא יפלה קבוצה מסוימת מתוך
התאגיד הנתמך.

.3

התאגיד יפעל ברוב חודשי השנה.

תמיכה במתן שירותי דת:
.1

הפעילות צריכה להיות מאחד ,או יותר הסוגים שלהלן:
א.

חינוכית ערכית לתושבי עומר העונה לצרכים הכוללים ביישוב.

ב.

חינוכית ערכית המשלבת מבוגרים ונוער להשגת מטרה שתאושר על ידי המועצה.

ג.

תושבים מפעילים תושבים.

ד.

למען כלל הקהילה ביישוב – מעבר לציבור החברים בתאגיד הנתמך .כל תושב
עומר יוכל לקבל השירות ללא כל הגבלה.

.2

התקציב ישמש את כלל החברים בתאגיד הנתמך ולא יפלה קבוצה מסוימת מתוך
התאגיד הנתמך.

.3

התאגיד יפעל בכל חודשי השנה.

ה.

תמיכה במתן שירותי רווחה:
.1

ו.

הפעילות צריכה להיות מאחד ,או יותר הסוגים שלהלן:
א.

רווחה ותמיכה לתושבי עומר העונה לצרכים הכוללים ביישוב.

ב.

חינוכית ערכית המשלבת מבוגרים ונוער להשגת מטרה שתאושר על ידי המועצה.

ג.

תושבים מפעילים תושבים.

ד.

למען כלל הקהילה ביישוב – מעבר לציבור החברים בתאגיד הנתמך .כל תושב
עומר יוכל לקבל השירות ללא כל הגבלה.

.2

התקציב ישמש את כלל החברים בתאגיד הנתמך ולא יפלה קבוצה מסוימת מתוך
התאגיד הנתמך.

.3

התאגיד יפעל ברוב חודשי השנה.

גובה התמיכה:
.1

התמיכה תהיה גדולה יותר לתאגידים המקיימים יותר תנאים רצויים מאלה שפורטו
לעיל.

.2

יינתן משקל להיקפי פעילות התאגיד מבחינת ביצועיו בשנים הקודמות.

.3

מתן משקל למספר החברים ו/או מקבלי השירות ,תושבי עומר ,בתאגיד הנתמך.

.4

השתתפות המועצה בפעילות התאגיד שלא בדרך של תמיכה כספית תילקח בחשבון.

.5

בכל מקרה שיעור התמיכה לא יעלה על  40%מהכנסותיו של התאגיד הנתמך בשנה
שקדמה לשנת בקשת התמיכה.

.6

בכל מקרה לא יעלה שיעור התמיכה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת.

הוכן ואושר על ידי הועדה המקצועית ביום 10.01.07

