המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה על פרסום הזמנה לקבלת בקשות לתמיכה
במוסדות ציבור שעוסקים במתן
מלגות קיום חודשיות לספורטאי הישג
לפי חוק המועצה להסדר ההימורים בספורט ,תשכ"ז1967-
1.1בהתאם להחלטת המשרד התרבות והספורט ובהנחייתו ,המועצה להסדר ההימורים בספורט
(להלן" :המועצה") מודיעה בזאת על ביטול קול קורא לשנת התקציב  2017בנושא מלגות
קיום לספורטאי הישג אשר פורסם בחודש מרץ .2018
2.2המועצה המזמינה מוסדות ציבוריים להגיש בקשות לתמיכה מזמינה בזאת מוסדות ציבוריים
כהגדרתם בסעיף (3א) לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 1985-אשר עיקר עיסוקים
והתמחותם הינם חלוקת מלגות קיום לספורטאי הישג אשר נועדו לאפשר להם להשקיע את
מרב זמנם באימונים ובתחרויות) אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זאת להגיש
בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב  ,2018בנושא :מלגות קיום לספורטאי הישג ,על פי
אמות המידה המפורטים בהזמנה זאת (להלן" :אמות המידה לחלוקת תמיכות").
3.3מטרות התמיכה:
המועצה תסייע ותתמוך כספית בגופים וזאת במטרה לקדם מטרות אלה:
 .3.1עידוד ספורטאי הישג לעסוק באימוני ספורט בכל ימות השבוע ברמה הבינלאומית
הגבוהה ביותר;
 .3.2עידוד ספורטאי ההישג להשגת השיגים ספורטיביים ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר.
4.4התקציב שהוקצה לטובת הזמנה זו הוא  4מיליון  ,₪והוא יחולק לזוכים על פי אמות המידה
ובהתאם לתנאים המפורטים המפורטות בהזמנה אשר פורסמה ע"י המועצה.
5.5בקשות לתמיכה יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים ,אשר תוצב בקומת הקרקע בבניין
המועצה (ברחוב האודם  ,12רמת סיב ,פתח תקווה).
6.6מועד האחרון להגשת בקשות 14/05/18:שעה .14:00
7.7ניתן להעביר למועצה שאלות בכתב אודות ההזמנות לכתובת המייל המפורט בהזמנה ,וזאת
עד ליום  10/05/18שעה .12:00
תשומת לב המוסדות מופנית להבהרות הבאות:
.אבקשות אשר יוגשו באיחור ,באופן חלקי או לא תקין לא יתקבלו.
.במוסדות אשר הגישו בקשות במסגרת קול קורא לשנת התקציב  2017ומבקשים לראות
בהגשה זאת הגשה בבקשה לקבלת תמיכה לשנת תקציב  ,2018יודיעו על כך למועצה
בכתב עד למועד האחרון להגשת בקשות ,כפי שהוא צוין בסעיף  7לעיל.
.גהמועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה עפ"י אמות המידה ,נהלי המועצה ,מבחני
התמיכה הנוגעים לדבר ובהתאם לכל דין.
.דכתנאי להשתתפות יידרש הגוף המבקש לעמוד באמות המידה המפורטות בהזמנה על
נספחיה ,וכן להתחייב לעמוד בכל דרישות המועצה.
.האת ההזמנה לקבלת בקשות לתמיכה בעד פעילות הנתמכת ודוגמת כתב ההתחייבות ניתן
למצוא באתר המועצה.
.ובתום שנת התקציב הזוכה יידרש להגיש למועצה דווח תקציבי חתום.
.זלמען הסר ספק ,מובהר בזה כי ההוראות המחייבות לעניין ההזמנה הן ההוראות הקבועות
בחוברת ההזמנה בלבד ,והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.
.חאין לראות בהודעה משום התחייבות משפטית של המועצה בכלל ,ולמתן סכום ההקצבה או
כל סכום אחר בפרט.
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