הבהרות לקול קורא לתמיכה באירועי תרבות ,אמנות וספורט רבי משתתפים בנגב
 2020 .1הבהרות
 .1.1רשות מקומית שתסתייע במפיק חיצוני או תבצע את הפעילות הנתמכת באמצעות
גורם חיצוני (למעט תאגיד עירוני מטעמה ,ראה סע'  1.2להלן) ,תידרש להציג הסכם
חתום בעניין הפעילות הנתמכת עם הגורם המבצע מטעמה וכן להציג את כרטסת
הוצאות הפעילות בגוף המבצע וכל מסמך נוסף שתדרוש הרשות להוכחת הביצוע
כתנאי לתמיכה.
 .1.2רשות מקומית שתבצע את הפעילות הנתמכת באמצעות תאגיד עירוני מטעמה,
תידרש להציג הסכם עם התאגיד (ניתן להציג הסכם כללי ובלבד שתוצג לכל הפחות
הזמנת עבודה לפעילות מושא התמיכה) ,מסמכי התאגדות של התאגיד המוכיחים את
היותו תאגיד עירוני ,כרטסת בה ניתן לראות את מימון הרשות המקומית לאירוע
(לכל הפחות שיעור של  10%מתקציב האירוע) וכן להציג את כרטסת הוצאות
הפעילות בתאגיד העירוני המבצע וכל מסמך נוסף שתדרוש הרשות להוכחת הביצוע
כתנאי לתמיכה.
 .1.1מובהר כי ,אירועים ממלכתיים כגון :אירועי יום העצמאות ו/או יום ירושלים ו/או
יום הזיכרון יתמכו באופן חריג בקול קורא זה ,אולם לא ניתן להגיש אותם
לקטגוריית אירוע רב משתתפים משמעותי.
מובהר כי ,אירועים מסוג זה יתמכו (למעט הקטגוריה לעיל) באופן חריג ,אולם
הניקוד בגינם יושפע ממידת ההתאמה למטרות התמיכה המפורטות בסע'  1לקול
הקורא.
 .1.1על אף האמור בסע'  10ו' לקול הקורא ו/או בכל סע' אחר מובהר כי ,הוראות הסע'
מתייחסות לאירוע אשר קיבל תמיכה במסגרת קול קורא אחר שפורסם ע"י הרשות
ו/או משרד נגב גליל .אין באמור כדי לשלול תמיכה בקול קורא זה ,על אף תמיכה
מקבילה ,במסגרת אחרת גם אם זו הועברה ע"י הרשות ו/או משרד נגב גליל ובלבד
ששיעור התמיכה המרבי לא יעלה על  90%כמפורט בסע'  6לקול הקורא.
 .1.1מובהר כי ,הוראות סע'  6ד' המגבילות תמיכה מרבית בהתאם למדד חברתי כלכלי על
פי דירוג הלמ"ס ייושמו כך שדירוג הלמ"ס לרשויות בתחום עוטף עזה יופחת בדרגה
אחת.
 .1.6במענה לשאלות משתתפים ,מובהר שנית ,כי בהמשך להנחיית הרשות בקובץ שאלות
תשובות שפורסם באתר ,להגשה של עד  1אירועים במסגרת הקול קורא ,על מגישות
הבקשות לדרג את הבקשות שהוגשו על ידן ,כך שבסבב ראשון תיבדק רק הבקשה
שתדורג כמס'  1בלבד ,ככל ויתקבלו תקציבים נוספים יבדקו ויאושרו בקשות
נוספות.
 .1.1המועד האחרון להגשת בקשות מוארך עד ליום ראשון  19.01.2020בשעה .12:00
וועדת המכרזים.

