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נדרש

קיים

הערות

טופס בקשה חתום לפי דוגמא מצ"ב
תעודה על רישום התאגיד .אישור מעו"ד על המעמד המשפטי .היה מוסד הציבור עמותה ,יצרף אישור מרשם העמותות על ניהול
תקין.
מסמכי יסוד המעודכנים של המוסד (תקנון או תקנות וכד') מאושרים ע"י מורשי חתימה\ ועד מנהל.
הדו"ח הכספי המבוקר של המוסד לשנה הקודמת.
דוחות כספיים -לבקשה שהוגשה בתקופה  – 1.10-31.12/2020דוח כספי מבוקר וחתום  2019ומאזני בוחן מ 01.01.2019 -ועד
חודשיים לפני הגשת הבקשה.
הצעת תקציב מפורטת לשנת התמיכה כולל פרטים על תמיכות מבוקשות ,מספר עובדים והוצ' שכר.
אישור מעמד המוסד במשרדי מס ערך מוסף.
אישורים שנתיים ממס הכנסה -ניכוי במקור וניהול ספרים.
מכתב הרשאה לבנקים להסכמה בלתי חוזרת למסירת פרטים על חשבונות הבנק לנציגי המועצה.
רו"ח יאשר את הבקשה וכל המסמכים המצורפים אליה ויצהיר כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספת מעבר למצוין בבקשה.

מסמכים נוספים הנדרשים מגופים המגישים בקשה לתמיכה בתחום הספורט
מס"ד

נדרש

1

רשימת הספורטאים בהתאם לרישומי האיגוד או ההתאחדות הרלוונטית .יודגש בהקשר זה כי עמותה תהא
זכאית לתמיכה אך ורק בגין ספורטאי הרשום בהתאחדות וצוין על ידי שמו כי מדובר ברישום בר תוקף
המעיד כי הספורטאי עמד בכל הדרישות והכללים הרלוונטיים בהתאחדות המסוימת כתנאי להיותו
ספורטאי פעיל ,בדגש על עמידה בבדיקות רפואיות סדירות בשנת התמיכה .רשימת הספורטאים תכלול
את כתובת המגורים הקבועה של הספורטאי כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין ובלבד שאכן נכון
ומעיד כי מרכז חייו של הספורטאי הינו ביישובי המועצה.

2

רשימת ההישגים שאליה תצורף אסמכתא ברורה של האיגוד או ההתאחדות או כל מסמך אחר להנחת
דעתה של המועצה.

3
4

התקיימו תחרויות בתוך השנה הרלוונטית ולאחר המועד הקבוע להגשת הבקשה יהיה על האגודה כתנאי
לזכותה לקבל תמיכה ביחס לתחרות להמציא את המסמכים בתוך  30יום ממועד סיום התחרות .תחרויות
שהתקיימו לאחר  31.08ההישגים בגינם לא יחשבו בשנת התמיכה השוטפת וניתן יהיה להתחשב בהם
בשנה שלאחר מכן.
פוליסות ביטוח לכל הספורטאים ואנשי הצוות ,כולל ביטוח צד ג'.
מסמכים נוספים הנדרשים מתנועות נוער המגישות בקשה לתמיכה

קיים

הערות

נדרש

מס"ד
1
2
3

קיים

הערות

רשימת חניכים שתכלול את כתובת המגורים הקבועה של החניך כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין
ובלבד שאכן הרשום נכון ומעיד כי מרכז חייו של החניך הינו ביישובי המועצה.
אישור בדבר תשלום דמי חבר.
פירוט הפעילות העירונית של תנועת הנוער ותרומה לקהילה.
מסמכים נוספים הנדרשים מגופים המגישים בקשות לתמיכה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי

מס"ד

נדרש

1

רשימת תלמידים שתכלול את כתובת המגורים הקבועה של התלמיד כפי שהיא מופיעה במרשם
האוכלוסין ובלבד שאכן הרשום נכון ומעד כי מרכז חייו של החניך הינו ביישובי המועצה.

קיים

הערות

מסמכים נוספים הנדרשים מגופים המגישים בקשה לתמיכה בתחום הרווחה
מס"ד
1
2

רשמת מקבלי השירות תושבי המועצה.
פירוט היקף סל השירות שניתן.

נדרש

קיים

הערות

תמיכה בנושא מכינות קדם צבאיות
עמותה/חברה לתועלת הציבור הפועלת שלא למטרה של עשיית רווחים (מלכ"ר) ,הפועלת
והעומדת בכל אחד מהתנאים הבאים:

סעיף

קיים

הערות

 .1פועלת בתחום המועצה.
 .2עיקר פעילותה מתקיימת בתחום המועצה.
 .3מפעילה תכנית המאושרת ע"י אגף המכינות במשרד החינוך.
 .4במסגרת התכנית ,חניכי המכינה מקיימים פעילות התנדבותית
לטובת הקהילה באזור.
 .5חבריה (או לפחות רובם) הינם תושבי הישובים באזור.
 .6פועלת בתחומה שנה לפחות.
 .7תפרסם את תכנית העבודה השנתית שלה.
תמיכה בנושא מדע מחקר ופיתוח
עמותה /חברה לתועלת הציבור הפועלת שלא למטרה של עשיית
רווחים (מלכ"ר) ,הפועלת והעומדת בכל אחד מהתנאים הבאים:
סעיף

קיים

הערות

 .1פועלת בתחום המועצה.
 .2עיקר פעילותה מתקיימת בתחום המועצה.
 .3נתמכת ע"י משרד המדע התרבות והספורט.
 .4פועלת לקידום מחקרים בתחומי מדע שונים.
 .5לפחות חלק מחבריה הינם תושבי המועצה האזורית הערבה
התיכונה.
 .6פועלת בתחומה שנה לפחות.
עמותות המקדמות פעילויות ותכניות בקרב ילדים ובני נוער

עמותה או חברה לתועלת הציבור ,הפועלת שלא למטרה של עשיית
רווחים (מלכ"ר) ועומדת בתנאים המצטברים הבאים:
סעיף

 .1פועלת בתחום המועצה לפחות שנה.
 .2עיקר פעילותה מתקיימת בתחום המועצה.
 .3העמותה מקיימת פעילות בעלת ערך חינוכי/טיפולי עם
תרומה חברתית באספקט האזורי.
 .4חניכי ומתנדבי העמותה מקיימים פעילות התנדבותית
לטובת הקהילה באזור הערבה התיכונה.
 .5חבריה או בעלי מניותיה ,לפי עניין ,או רובם ,הינם תושבי
הערבה התיכונה.
 .6תפרסם את תכנית העבודה השנתית שלה.

קיים

הערות

