המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה על פרסום הזמנה לקבלת בקשות לתמיכה בקבוצות ספורט קיימות
המשתייכות לענף על או לענף מועדף לילדים ונוער עד גיל 18
המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה") ,בשיתוף עם מנהל הספורט ,מזמינה בזאת
איגודי ספורט שאגודות שלהם עומדות בתנאי הסף המפורטים ב"אמות מידה לחלוקת תמיכות המועצה
להסדר ההימורים בספורט בקבוצות ספורט קיימות המשתייכות לענף על או לענף מועדף לילדים ונוער
עד גיל  "118להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב  2017-2018כחלק מפרויקט "פרחי ספורט"
(קבוצות הקיימות).
לנוחותכם ,אמות המידה מפורסמות באתר המועצה , www.winner.co.ilתחת לשונית "מכרזים".
בקשות לתמיכה יוגשו עבור שנת הפעילות ( 2017-2018פעילות אשר החלה ביום  1בספטמבר 2017
והסתיימה ביום  31לאוגוסט .)2018
התקציב שהוקצה לטובת תמיכות הנ"ל זו הוא כ  22מיליון  ,₪והוא יחולק לזוכים על פי אמות המידה.
בקשות התמיכה יוגשו לאיש הקשר מטעם המועצה ,מר ליאור מחלב lior@winner.co.il ,וזאת עד ליום
 ,07/11/18בשעה .13:00
תשומת לב הגופים מופנית להבהרות הבאות:
א .בקשות אשר יוגשו באיחור ,באופן חלקי או לא תקין לא יתקבלו.
ב .המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה עפ"י אמות המידה ,נהלי המועצה ,והנחיות
משרד הספורט.
ג .אין לראות בהודעה משום התחייבות משפטית של המועצה בכלל ,ולמתן סכום ההקצבה או כל
סכום אחר בפרט.
ד .בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב )2019
התשע"ח( 2018-להלן" :חוק ההסדרים"):
 .1תשלום תמיכות במסגרת הזמנה זו על ידי המועצה יכול שיעשה רק במהלך שנת . 2018
 . 2ביום  1.1.2019המועצה תעביר למדינה את כל הכספים המיועדים לתמיכ ות (כול ל
תמיכות שהובטחו במסגרת מודעה זאת) אשר טרם חולקו עד למועד זה ,ולא תהיה לה
אפשרות לחלק כספי תמיכות הנ"ל.
 . 3המועצה אינה מכירה הסדר אשר יחול החל מיום . 1.1.2019
 . 4למניעת ספק יובהר ,המועצה אי נה מכירה את נהלי המדינה לתשלום תמיכות ,היא אינה
ערבה לביצוען ואינה יודעת את תנאיהן ו למבקשים  -גם אלה שאושרו להם בקשות
במסגרת ההזמנה שזאת  -לא תהא כל עילה או טענה כנגד המועצה.
ה  .בהגשת בקשה המבקש מביע את הסכמתו לכל ה מפורט לעיל.

 1אמות מידה לחלוקת תמיכות של המועצה להסדר ההימורים אשר נחתמו ביום  11.06.2017בהתאם לסעיפים 17י
ו17-יג לחוק הספורט ,התשמ"ח  11988 -חוק וסעיף (9ב )1()1עד ( )4לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז-
 11967לאחר התייעצות עם הוועדה הציבורית ובאישור שרת התרבות והספורט.

