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 4102 לשנתמיות המקו ברשויות בפסטיבלים הפיסמפעל  תמיכת: הנדון

 

 שלום,  

 ברחבי והאמנות התרבות בתחומי פסטיבלים לקיים מקומיות רשויות ומעודדת תומכתבמפעל הפיס  ואמנות לתרבות המועצה

. הפסטיבל במסגרת המתקיימת האמנותית הפעילות עבוררק  ישמש הפיס מועצת מענק .2012 שנת במהלך שיתקיימו, הארץ

  שימו לב, הגשת הבקשות נסגרת בקרוב!

 קישור /201המקומיות שונות בשנת  מצ"ב להתרשמות רשימת הקצאות הפיס לפסטיבלים ברשויות

 הפרטים

 )באינטרנט( פומבי פרסום:  פרסום אופן .1

 ואמנות לתרבות המועצה2הפיס מפעל:  מפרסם גורם .2

 0120122012  :להגשה אחרון תאריך ./

 לינק ב"מצ  :שהתפרסמה ההודעה .2

הפסטיבל ביוזמת הרשות המקומית והם שיציגו אישור לפיו רשויות מקומיות או גופים רשאים להגיש בקשה לתמיכה:  .1
  הוסמכו מטעמה להגיש את הבקשה.

לטופס  קישורמצ"ב  .הפיס מפעל של האינטרנט אתר באמצעות ושליחתו אלקטרוני טופס מילוי  :ההגשה אופן .1
 פסטיבלים: פעילות ותחום בינתחומית וועדה: לבחור יש לטופס בכניסה האלקטרוני.

 את לשלוח יש, האלקטרוני הטופס לשליחת בנוסף .ידונו לא האלקטרוני בטופס ישלחו שלא בקשות טפסים ותוספות .7
 דואר באמצעות או festivals@pais.co.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות הבקשה בטופס המפורטות הצרופות

. 9.1.12 מהתאריך יאוחר ולא עד, אביב בתל / הפטמן ברחוב הפיס מפעל שבבית לתרבות הפיס מועצת למשרדי ישראל
 .ל"הנ מהתאריך מאוחר תאריך נושאת עליהם הדואר שחותמת חומרים יתקבלו לא

 לקריטריונים בהתאם יקבעו המענקים סכומי. לפסטיבל ₪ 100,000 ועד ₪ 0,000/-מ יפחת לא :המענק םסכו .0

 בהתחשב, וכן הפסטיבל תקציב היקף,  הישוב של אקונומי-סוציו דירוג,  אמנותית איכות:  כגון מראש שיקבעו ומשקולות

 העומד" פסטיבלים" תקציב ובהיקף תקציב שנת באותה המקומית הרשויות י"ע שיוגשו הבקשות של הכוללת בכמות

 .שנה לאותה ואמנות לתרבות הפיס מועצת לרשות

 של הכולל מהתקציב %20 לפחות הפסטיבל לצורך מתקציבה תקצה המקומית : הרשותמימוש המענקים/מאצ'ינג .9

 להקטין רשאית ואמנות לתרבות הפיס מועצת תהיה - בפועל התקיים לא זה תנאי כי, בדיעבד יסתבר באם. הפסטיבל

 . הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, שאושר המענק סכום את בדיעבד לבטל או

http://armadisk.com/mimun/pestivals2013.pdf
http://armadisk.com/mimun/pestivals2013.pdf
http://www.pais.co.il/Culture-Council/Pages/Festivals_application_support_2014.aspx
http://www.pais.co.il/Culture-Council/Pages/Festivals_application_support_2014.aspx
http://www.pais.co.il/Culture-Council/Pages/form.aspx
http://www.pais.co.il/Culture-Council/Pages/form.aspx


 מכל ופרסום מ"קד פעילות הפסטיבל במסגרת לקיים מוגבלת בלתי אפשרות הפיס מפעל לרשות תעמוד :פעילות קד"מ .01

 לסכום מעבר,  אחרת תמורה או כספית תמורה כל ללא, וזאת הפיס מפעל של הבלעדי דעתו שיקול לפי  היקף ובכל סוג

 . המענק

)בעדיפות( או בטלפון  info@arma.co.il  נא פנו אלינו לכל הבהרה נדרשת בהקשר תמיכה זו במייל

 .כל פניה תיענה  . 077-1101011למשרדנו 

 

 לעדכונכם בברכה,

 

 מנכ"ל-אריה מצליח

 ָאְרָמה ניתוח מידע בע"מ
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