מבחנים למתן תמיכות לשנת  2016כללי
.1הועדה המקצועית לתמיכות תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה האזורית גדרות
ובהמלצות הגורמים המקצועיים לתמיכה במוסדות השונים (בהתאם לתבחין/קריטריון
הרלוונטי) בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות שפורסם
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2006
.2בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין
תוך יישום שוויוני ,אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו .כל שיקוליה של הוועדה יהיו
ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שיידרש לפי העניין .החלטת הוועדה
תהא בהתאם לנוהל.
לעניין "תמיכה" -מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה לרבות מענק ,הלוואה ,ערבות או
סיוע כספי אחר ומעט קניית שירותים או הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת
מקרקעין.
"תמיכה ישירה" -לרבות תמיכה כספית לפעילות ,לבניה ולפיתוח ,למימוש ערבות ולמתן
הלוואה.
"תמיכה עקיפה" -לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף ,מתן ערבות ,מימוש ערבות,
שימוש במתקני המועצה ,השתתפות בעלויות דיוור ,פרסומים בתקשורת במימון המועצה,
הקצאת כוח אדם מטעם המועצה או במימונה ,מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין
שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעין.
.3תמיכה תינתן למוסד ציבור כהגדרתו בסעיף  2.2לנוהל ,הפועל שלא למטרת רווח (להלן -
מוסד) אשר הגיש את בקשת התמיכה בהתאם לנוהל ובכפוף להוראותיו ,והעומד
בקריטריונים המפורטים במבחנים אלה.
.4תנאי סף מקדמי להגשת הבקשות להמלצות הגורמים המקצועיים הינו הגשת בקשת
תמיכה בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י נוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי
הרשויות המקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2006וכן עפ"י דרישות
המועצה* לרבות דרישות בדבר הגשת:
אישור ניהול תקין עדכני (בר תוקף) מהרשם הרלוונטי (רשם העמותות ,רשםההקדשות וכו').
אשור רו"ח בדבר עמידת מוסד הציבור בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות ,כפי שנקבעובנוהל הכללי לפי סעיף  3א' (ו') לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – .1985
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד לשנת  2014עפ"י נתוני הנח"ש ולשנת 2013עפ"י נתונים מבוקרים חתומה ע"י רו"ח העמותה (מוסדות הפועלים בהיקף ארצי יגישו
נתונים ארציים ומקומיים**).
הגשת נתונים כמותיים מאושרים ע"י רו"ח לגבי פעילות העמותה עפ"י דרישותהמועצה כפי שידרשו בטפסי בקשת התמיכה.
.5לגופים הפועלים בנכס/קרקע בבעלות המועצה תותנה התמיכה במילוי המחויבויות אל
מול מחלקת הנדסה במועצה.
.6בהתאם לסעיף  8.6לנוהל ,התמיכה של המועצה במוסד לא תעלה על  30%מעלות
הפעילות הנתמכת.
 .7מנגנון יישום הדרגתי – תחול מגבלת ירידה כלפי מטה של  50%בשנה הראשונה גם
כאשר התבחינים מביאים לתוצאה שונה ,ובשנה השניה יקבל מבקש התמיכה בהתאם
לתבחינים שיקבעו באותה שנה.

מוסדות שלא נתמכו בעבר ועפ"י התבחינים זכאים לתמיכה יקבלו השנה  50%מהסכום
שהם זכאים לו .החל מהשנה השנייה יקבלו את מלוא סכום התמיכה המגיעה להם (מנגנון
זה לא יחול על תמיכות במוסדות ספורט).
 .8שעור התמיכה במוסד ציבור ייקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד
הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.
 . 9רק בקשות שיוגשו במועד ידונו בוועדה ולמעט נסיבות מיוחדות כפי שפורטו בסעיף 9.4
לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות שפורסם ע"י משרד הפנים
בחוזר .4/2006
.10תשלום התמיכות יתבצע רק לאחר אישור המלצות הועדה המקצועית בועדת המשנה
לעניין תמיכות  +אישור המועצה.
המועצה רשאית לחלק את תשלום התמיכה לפי הנחיית הגזבר ובהתחשב באפשרויות
המימון שלה.
*כפי שיפורטו בטפסי בקשת התמיכה לשנת .2016
**דרישה זו נוגעת רק למוסדות בהם עלות השכר של אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה
עולה על .₪ 200,000

