מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית שומרון
בהתאם לנוהל תמיכה ברשויות מקומיות (להלן  -הנוהל) ,מתפרסמים בזאת מבחנים לחלוקת
כספי תמיכות של המועצה האזורית שומרון (להלן  -המועצה) למוסדות ציבור:

תמיכה בתנועות מיישבות הפועלות להקמת ,הרחבת וליווי יישובים
בתחומי השומרון
 .1תנאי סף:
בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד-ציבור שמתקיימים בו כל התנאים כדלקמן:
(א)

הוא פועל כמוסד ציבור כהגדרתו לפי סעיף  2לנוהל .והינו רשום על פי דין (להלן-
המוסד);

(ב )

פעילות המוסד הינה בתחום יישובי המועצה האזורית שומרון.

(ג)

המוסד מבקש התמיכה פועל ומלווה לפחות  10יישובים בתחומי המועצה.

(ד )

המוסד מבקש התמיכה יצרף המלצה מקצועית לפחות משני גורמים הרלוונטיים
לנושא התמיכה בגין פעילותו בתחומי המועצה .לעניין זה ,לפחות גורם אחד יהיה
ממשלתי ולפחות גורם אחד מועצתי.

(ה)

סך מחזור פעילותו הכספית השנתית של המוסד המבקש לא יפחת מ 10 -מלש"ח בכל
אחת מהשנתיים האחרונות.

(ו)

שנת התקציב בגינה מוגשת בקשת התמיכה על-ידי המוסד עבור פעילותו לפי מבחנים
אלה הינה לכל הפחות שנת פעילותו החמישית כגוף הפועל להקמת ,פיתוח וליווי
יישובים בשומרון.

 .2תנאים לתשלום התמיכה:
א.

תשלומי תמיכת המועצה בגין פעילותו של המוסד שאושרה לו תמיכה על-ידי
וועדת התמיכות ומליאת המועצה כנדרש ,יועברו בהתאם להחלטות המועצה
(להלן  -מועד התשלום) ,זאת ,בהתאם ובכפוף לתקבולי ממשלה ,הימצאות מקור
תקציבי מאושר לנושא ואישור מורשי החתימה במועצה ובהתאם לנהלים
הקבועים לתשלום במועצה.

ב.

סך התמיכה למוסד שיעמוד בתנאי הזכאות כנדרש ייקבע לפי החלטת וועדת
התמיכות ולא יעלה על  00 %מסך פעילותו השנתית התקציבית והכוללת של
המוסד מבקש התמיכה.

ג.

המועצה תהא רשאית להקטין ,להגדיל ,לשנות ,לעכב ו/או להפסיק את מתן
התמיכה בהתאם להוראות נהלי משרד הפנים וכן משיקולים תקציביים ו/או
משיקולים אחרים של המועצה ,ללא כל זכות טענה ו/או תביעה של מי ממגישי
ו/או זכאי התמיכה.

ד.

המוסד ידווח למועצה על הפעילויות המתקיימות במסגרתו ,וזאת במסגרת
שנתית של פיקוח על התמיכות המבוצעת במועצה כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד

1

הפנים ,ובנוסף ידווח כל דוח ביצוע אחר בכל מועד אחר והכל לפי דרישת
המועצה ולא יאוחר מ 30 -ימי עבודה מיום בקשת המועצה מעת לעת.
ה.

המוסד יעמוד 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.

ו.

מובהר בזאת כי תמיכת המועצה במוסד הציבורי הינה בכפוף לאמור בנוהלי
התמיכות המפורסמים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

 .3הוראת שעה:
מוסד שיימצא זכאי לתמיכה בפעילויות שלעיל לפי מבחנים אלה ושפעילותו לפי
מבחנים אלה נעשתה לפני מועד פרסומם של מבחנים אלה יחולו מבחנים אלה על
פעילותו כאמור.

 .4תחולה:
תחילתם של מבחנים אלה ביום  1בינואר של השנה הקלנדרית הנוכחית.

יוסי דגן
ראש המועצה האזורית שומרון
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