עיריית קריית גת – ועדת התמיכות
הזמנה להגשת בקשות לתמיכה מעיריית קריית גת
לתאגידים בתחומי הספורט ולישיבות גבוהות הפועלים בעיר
קריית גת ללא כוונת רווח לשנת 2018
עיריית קריית גת מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר קריית גת ללא כוונת רווח ,העוסקים לרווחת
הציבור בתחומי הספורט ובתחומי הדת (ישיבות גבוהות בלבד) כי יוכלו להגיש את בקשותיהם לתמיכות
בהתאם לנוהלי משרד הפנים והעירייה למתן תמיכות.
חלוקת התמיכות תהיה בכפוף להחלטת מועצת העירייה מיום  05/09/2017בדבר קריטריונים ותבחינים.
הוראות כלליות
ניתן לפנות בבקשה לתמיכה לפעילות השוטפת של התאגיד.
הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (פורסם בחוזר
מנכ"ל מיוחד – משרד הפנים מס'  4/2006יקרא להלן – "הנוהל") והתבחינים המשלימים שאישרה מועצת
העיר .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף ,בין היתר ,לבקשה תעודות
המעידות על רישום התאגיד ועל מעמדו המשפטי ,תקנון התאגיד ,דו"ח כספי מבוקר לשנת  2016דו"ח כספי
בלתי מבוקר לשנת  2017ו/או מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי ומסתיימת
במועד של עד  60יום לפני הגשת הבקשה ,כמו כן יש להגיש תקציב מאושר ע"י הנהלת התאגיד לשנת , 2018
אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות ,אישור מלכ"ר ,אישור מוסד ציבורי בתוקף ממס הכנסה ,אישור
רואה חשבון בדבר הוצאות הנהלה וכלליות של התאגיד ,פירוט שיעור התמיכות הישירות והעקיפות שניתנו
לתאגיד בשנת  2017על ידי משרדי הממשלה ,רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים אישור רו"ח
לנכונות פרטי הבקשה וכל נתון ודרישה נוספים המפורטים ונדרשים בטפסי הבקשה.
טפסים להגשת הבקשה לתמיכות והקריטריונים לפיהם ניתנת תמיכה ,ניתן יהיה לקבל באתר האינטרנט של
העירייה  , www.qiryat-gat.muni.ilטל' לברורים . 08-6874520
את הבקשות לתמיכות ניתן להגיש לגזברות עיריית קריית גת ,בקניון לב העיר קומה  4כיכר פז  3משרדי
העירייה קריית גת  ,לא יאוחר מיום ( 15/02/2018מועד א') או (30/03/2018מועד ב').
עמותה שלא הגישה הבקשה עד למועדים אלה לא תובא לדיון בוועדת התמיכות.
הבקשות יבדקו ע"י הגזברות ,בכפיפות לנוהל למתן תמיכות הנ"ל ולנוהל המשלים ועפ"י הקריטריונים ,כולל
ביקורים בשטח ויעשה מעקב אחר השימוש בתמיכה ויעדיה.
הבקשות יוגשו לועדת התמיכות העירונית במסגרת התקציב המאושר של העירייה לשנת . 2018
הערות:
העמותות נדרשות למלא אחר לוח הזמנים שנקבע ,בקשות שיוגשו לאחר מועד ב' כאמור ,לא תובאנה לדיון
בועדת התמיכות.
הוועדה תדון רק בבקשות אליהם צורפו כל המסמכים כמתחייב מהנוהל.
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