מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית
שומרון בעמותות העוסקות בסיוע לחקלאים בשמירה על
שטחים ומבנים חקלאיים
לפי נוהל תמיכות ברשויות מקומיות
בהתאם לנוהל תמיכה ברשויות מקומיות (להלן  -הנוהל) ,מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי
תמיכות של המועצה האזורית שומרון (להלן  -המועצה) למוסדות ציבור:

תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בסיוע בשמירה על שטחים ומבנים
חקלאיים בשומרון
תקנה תקציבית מס'__________ :
 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המועצה (להלן  -הוועדה) ,תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה,
ובהמלצות למתן תמיכות למוסדות השונים ,בהתאם לנוהל ובהתאם למבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתיתה ,על פי עקרונות של סבירות
ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של
העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד ועניני של המבחנים.
(ד) כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל
שיידרש לפי העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
(ה) חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המועצה ,תיעשה לפי תחומי
פעילות ,הכול בכפוף לאמור במבחנים אלה ולתקציב המועצה לשנת הכספים השוטפת,
כפי שיפורט להלן.
(ו) תמיכת המועצה במוסד תכלול השתתפות בהחזר הוצאות תקורה ,כגון :הוצאות שכר
עבודה לעובדי הנהלה ,ביטוחים ,רכישת מערכת מחשוב ואחזקתה ,טלפון ,משרדיות.

 .2תנאי סף
בקשה לתמיכה יכול להגיש רק עמותה שמתקיימים בה כל אלה ,כדלקמן:
(א) היא רשומה כעמותה על פי דין;
(ב) מצוי ברשותה אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות;
(ג) בידיה שני כתבי המלצה לפחות ,מהשנתיים האחרונות ,מאת חקלאים שבתחומי
המועצה ,בהווה או בעבר ,המעידים על אופן ורמת הסיוע שניתן להם על ידי המוסד.
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(ד) היא מקיימת פעילות של שמירה על שטחים ומבנים חקלאיים ברחבי השומרון לפחות
שלוש פעמים בשבוע ולפחות אצל שלושה חקלאים שונים.
(ה) היא אינה גובה מהחקלאים כל תשלום בגין פעילות זו.

 .4תנאים לתשלום התמיכה
(א) אופן חישוב התמיכה – התמיכה תחולק בשווה בין כל הגופים שיימצאו זכאים לקבלת
התמיכה.
(ב) העמותה תגיש ,ביחד עם הגשת הבקשה לתמיכה ,תכנית שנתית לביצוע הפעילות
הרלוונטית בתחומי המועצה .המועצה רשאית לדרוש הכנסת שינויים בתכנית כפי
הבנתה את צרכי החקלאים במועצה.
(ג) העמותה תדווח למועצה על הפעילויות שקיימה בהתאם לתכנית שהגישה ,וזאת במסגרת
שנתית של פיקוח על התמיכות המבוצעת במועצה כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים,
ובנוסף תדווח כל דוח ביצוע אחר בכל מועד אחר והכל לפי דרישת המועצה ולא יאוחר
מ 30 -ימי עבודה מיום בקשת המועצה מעת לעת.
(ד) העמותה תעמוד בכל הדרישות הקבועות במבחנים אלה כאשר המועצה תהא רשאית
לאשר את התמיכה/לדחותה כולה או חלקה או להתנותה בתנאים והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.
(ה) מובהר בזאת כי תמיכת המועצה במוסד הציבורי הינה בכפוף לאמור בנוהלי התמיכות
המפורסמים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
(ו) מובהר בזאת כי לא ניתן לבקש תמיכה מכוח סעיף נוסף פרט לסעיף זה.

 .6תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום ה 1-בינואר של השנה הקלנדרית הנוכחית.

יוסי דגן
ראש המועצה האזורית שומרון
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