והל תמיכות באגודות – אליצור ישראל

 .1מטרה
 1.1מטרת הוהל היה לסייע לאגודות הספורט באליצור ישראל ,לממש את מטרות העמותה
לקידום ,טיפוח וסיוע לספורט.
 1.2לסייע בקביעת אמות מידה המעוגות בערכי השוויון הבסיסי ומבוססות על העדיפויות
והקדימויות של אליצור ישראל ,להקצבת כספים לעמותות מקבלות שירותים מאליצור
ישראל לתמיכה וסיוע לעמותותיה.
 .2הגדרות
 2.1עמותה – עמותה בעלת יהול תקין בשת התמיכה ,אשר מקבלת שירותים מאליצור
ישראל ואשר במסגרתה פועלת קבוצה  /אגודת ספורט זכאית לתמיכה.
 2.2קבוצה  /אגודת ספורט – קבוצה  /אגודת ספורט בהגדרתם בחוק הספורט,
אשר משויכת במועצה להסדר ההימורים לאליצור ישראל כמקבלת שירותים ,מקבלת
בפועל תמיכה מהמועצה להסדר ההימורים בספורט.
 2.3עמותה חדשה – עמותת ספורט בשתיים הראשוות לפעילותה ,בעלת אישור הגשת
מסמכים מרשם העמותות ,אשר מקבלת שירותים מאליצור ישראל ואשר במסגרתה
פועלת קבוצה  /אגודת ספורט המשויכת במועצה להסדר ההימורים לאליצור ישראל
כמקבלת שירותים
 2.4ועדת כספים – ועדה המורכבת מיו"ר ועדה ,גזבר ומספר חברי ההלה.
 2.5שת התמיכה – השה הקלדרית שבעדה מבוקשת התמיכה.
 .3תאי סף
 3.1העמותה חתומה על טופס הצהרה על קבלת שירותים מאליצור ישראל למועצה להסדר
ההימורים.
 3.2העמותה פעילה באיגוד  /התאחדות ספורט וקיימה פעילות סדירה בעוה קודמת לשת
בקשת התמיכה ובעוה הוכחית.
 3.3העמותה מקבלת תקצוב המועצה להסדר ההימורים בשת התמיכה או עמותה חדשה.
 3.4הוגשה בקשה מלאה ,מפורטת ובמועד ,בהתאם לוהל והחיות אליצור ישראל.
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 .4אופן הגשת הבקשה והטיפול בה:
 4.1בקשות לתמיכה בכל שה קלדרית יש להגיש עד לסיומו של חודש אוקטובר של אותה
השה ,על גבי טופס "בקשה לתמיכה מאליצור ישראל".
 4.2לבקשה יצורף כל המידע והמסמכים המבוקשים בהתאם להוראות והל זה.
 4.3הבקשה תועבר לידי ועדת הכספים לבחיה ראשוית ובדיקת עמידתה בתאי הסף.
במסגרת הבחיה הראשוית ,רשאית והעדה לדרוש מסמכים וספים במטרה לקבל
תמוה כללית לגבי הפעילות התמכת.
 4.4בתום הבחיה הראשוית תחליט הועדה האם מתקיימת סיבות לדחיית הפייה.
במידה ואושרה הפיה על ידי הועדה ,תקבע היא את היקפה.

 .5אמות המידה:
 5.1שיעור התקציב השתי שיוקצה לפעילות התמכת לפי והל זה ,יקבע כסעיף תקציבי
בתקציב השתי של המרכז ,בהתאם לוהל אישור תקציב המרכז.
 5.2ועדת הכספים תהיה רשאית לחלק את תקציב התמיכה בכל שת התקציב למספר רבדי
חלוקת תמיכות שיקבעו מעת לעת.
 5.3במקרים בהם בשה הקלדרית לא יהיה יצול מלא של התקציב ,היתרה לא תיצבר
לשת הכספים הבאה.
 .6היקף התמיכה:
 6.1תמיכה תיתן על פי הקריטריוים שייקבעו על ידי הההלה ובכפוף לאישורה ואישור
ועדת הכספים.
 6.2יובהר כי לוועדת הכספים קיים שיקול הדעת שלא לאשר בקשה שהוגשה ,אף אם היה
עומדת בכל תאי הזכאות ,ובזאת במקרים חריגים ומימוקים מיוחדים שיפורטו
בהחלטתה.
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 .7כללי:
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

אין באמור בתבחיים אלה שום התחייבות מצד אליצור ישראל לתת תמיכה
כלשהי .אליצור ישראל רשאית להעמיד תמיכה מוגבלת ו/או חלקית ,בהתאם
ליכולותיה התקציביות המשתות מדי שה ובמהלך השה.
לפיכך ,על מגישי הבקשה לתכן את פעילותם ,מבלי להסתמך על התמיכות ואין
באי תיתן כדי להוביל לדרישה או טעה כגד אליצור ישראל.
העברת תמיכה תיעשה לשיעורין במהלך שת הכספים ,בהתאם לפריסה שתקבע על
ידי אליצור ישראל ובכפוף לתקציבה ולצרכיה.
מתן התמיכה מותה בביצוע המלא של הפעילות התמכת שלשמה יתה התמיכה
ובהתאם להוראות המבחים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במרכזי הספורט ווהל
שר האוצר.
מובהר כי כספי התמיכה לא יהיו יתים לעיקול או שעבוד והגוף התמך לא יהיה
רשאי להמחותם לאחר .היה והוטל עיקול על כסי המוסד התמך לאחר אישור
התמיכה ,כולה או חלקה ,תהיה אליצור ישראל רשאית לבטל את התמיכה ואם
הועברה ,כולה או חלקה ,לדרוש השבת התמיכה.
התמיכה תאושר רק לשת כספים אחת ובלבד שייחתם הסכם מתאים בין אליצור
ישראל לגוף התמך ,הוועדה תאשר מידי שה את סכום התמיכה לאותה השה,
והוא ישולם לפי הביצוע בפועל ובכפוף לכך שבאותה שה אליצור ישראל תקבל
בפועל כספי התמיכה מהמועצה להסדר ההימורים למטרה זו.
העמותה תסדיר כל התאים הדרושים לקבלת התמיכה.
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