בקשות לסיוע כספי מן הרשות הלאומית לתרבות היידיש – שנת 2015
הרשות הלאומית לתרבות היידיש מזמינה מוסדות ויחידים להגיש בקשה לסיוע כספי לפרויקטים שמטרתם שימור
תרבות היידיש ומורשתה ,הפצתה בציבור הרחב ,עידוד יצירה חדשה ביידיש ,קידום לימוד השפה
ותרבות היידיש על כל רבדיה.
מי זכאי לקבל את הסיוע?
גוף הפועל לטובת הציבור לפי הפירוט הזה:
 .1מוסדות וגופים ללא כוונות רווח ,בכללם גופים חינוכיים ,הפועלים בקביעות בתחום תרבות היידיש;
 .2קבוצות מאורגנות ללא כוונות רווח שאינן מאוגדות כמוסדות ופועלות בקביעות בתחום תרבות היידיש;
 .3יוצרים יחידים ,יועדפו יוצרים ללא כוונת רווח ויוצרים בעלי רקע נרחב בתחום תרבות היידיש הפועלים
בקביעות בתחום זה.
תנאים נוספים
 .1מגיש הבקשה מזדהה עם ערכי מדינת ישראל.
 .2מגיש הבקשה הוא אזרח מדינת ישראל ותושב הארץ או ארגון הפועל במדינת ישראל.
 .3מגיש הבקשה פעל פעילות מקצועית קבועה בתחום תרבות היידיש בשנתיים שלפני הגשת הבקשה,
בייחוד בתחום הפרויקט שבעבורו מתבקש הסיוע .ועדת חריגים תדון בבקשת סיוע בעבור פרויקטים
חדשים.
איזה פרויקט יזכה לסיוע?
התמיכה תינתן למבקשים העומדים בתנאי הסף/קריטריונים ואשר עולים בקנה אחד עם מטרות הרשות
לתרבות היידיש ולאחר המצאת המסמכים הנדרשים
פרויקט ברמה נאותה ובעל חשיבות לשימורה ולקידומה של תרבות היידיש בישראל;
פרויקט שיש לו תכנית מפורטת – תוכן ,מבצעים ותקציב (ראו את הטופס המצורף).
הגשת הבקשה
הבקשה תעסוק בפרויקט אחד בלבד.
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בקשה חדשה מגורם שקיבל סיוע בשנה קודמת תוגש רק לאחר שהוגש דו"ח ביצוע הפרויקט שהושלם
ומומש הסיוע שאושר בעבורו.
על מבקש הסיוע למלא את השאלון המצורף – טופס למוסדות או טופס ליחידים  -ולצרף את המסמכים
הנדרשים.
מסמכי המס הנדרשים:
א .מוסדות וגופים ( )1ולקבוצות מאורגנות (: )2
אישור של רשם העמותות על ניהול תקין
אישור ניהול ספרים כחוק
ב .יוצרים יחידים (: )3
אישורי מס
הדיון בבקשה
הבקשות יידונו בוועדה של הרשות הלאומית לתרבות היידיש והיא תמליץ על פרויקטים הראויים לסיוע
הרשות ועל שיעור הסיוע שיינתן להם .הוועדה רשאית להיוועץ בגורמים מקצועיים חיצוניים בהתאם לאופי
הנושא ותחומו.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לזמן את הפונים להצגה (פרזנטציה) קצרה לפני חברי הוועדה על פי
הצורך.
א .הרשות תודיע בכתב לכל הפונים על אישור הבקשה או דחייתה.
ב .הסיוע יינתן לבקשות ראויות לפי עקרונות של סבירות ושוויון בין מבקשי התמיכה השונים ובכפוף לתקציב
הרשות לעניין זה.
ג .הסיוע יועבר למגיש שבקשתו אושרה ,לאחר אישור תקציב הרשות במשרד התרבות ועל פי דין.
ד .סכום הסיוע השנתי של הרשות לא יעלה על  50אחוזים מתקציב הפרויקט שבעבורו הוגשה הבקשה.

ההתחייבויות של מקבלי הסיוע
לציין את שם הרשות וסמלילה (לוגו) בכל מקום שיוזכר בו הפרויקט ,כולל המרשתת;
להגיש דו"ח ביניים על התקדמות הפרויקט אם הרשות תדרוש זאת;
להגיש דו"ח ביצוע עם סיום הפרויקט או להגיש לרשות שני עותקים של הפרויקט המוגמר;
לאפשר ביקור נציג הרשות בארגון במהלך ביצוע הפרויקט – אם הרשות תדרוש זאת;
להתחייב להחזיר את כספי הסיוע אם הפרויקט לא יושלם.
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