הצעת קריטריונים למת ן תמיכות – מועצה אזורית עמק המעיינות
 . 1המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח ,
המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה .
 . 2אלו הן סוגי הפעילות הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור
העוסקים בהן  ,בשנת : 2011
 . 2.1תרבות ואומנות ;
 . 2.2הנצחה ;
 . 2.3ספורט ;
 . 2.4בריאות ורווחה ;
 . 2.5חינוך ;
 . 2.6צרכי דת ;
 . 2.7גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל .
 . 3גובה התמיכה למוסדות הציבור הפועלים בגדר המטרות לעיל יקבע בהתאם להיקף פעילותו של
מוסד הציבור  ,סוג השירותים הניתנים על ידו ומידת התועלת המופקת כתוצאה מפעילותו ביחס
לצרכים של כלל תושבי המועצה האזורית עמק המעיינות .
 . 4תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על  ( 90תשעים ) אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת בכל
מקרה  ,סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציב ור  ,לא יעלה על כלל
הוצאותיו בגינה .
 . 5המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור  ,קיומן של תמיכות ו  /או
מגורמים
מקבלו
הציבור
מוסד
אשר
כסף
בשווה
ו  /או
בכסף
הקצבות
אחרים כגון משרדי ממשלה  ,רשויות מקומיות או מוסדות ציבור אחרים  ,בעבור הפעילות בגינה
מבוקשת התמיכה מהמועצה .
 . 6המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות לשכר של
מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא
למטרת רווח  ,וזאת לר בות על דרך הפחתת שיעור התמיכה בהתחשב בשיעור החריגה בשכר  ,ככל
שתמצא .
 . 7בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה  ,תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך יישום
שוויוני  ,אחיד  ,סביר וענייני של אמות המידה .
 . 8התמי כ ה תניתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים (  2שנים )  ,אלא אם מדוב ר במקרה חריג ,
מנימוקים שירשמו .
 . 9התמיכות ינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים לנושא זה .
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