בס"ד

יום שלישי  15ינואר 2019
ט'/שבט/תשע"ט
תשובות לשאלות הבהרה לקול קורא לרשויות מוניציפאליות 2019
קידום אירועי תרבות ,אומנות וספורט – רבי משתתפים בגליל
הרשות לפיתוח הגליל מגישה בזאת את התשובות לכלל השאלות שעלו טרם הגשת הקול קורא.
מס"ד

התייחסות לסעיף
בקול קורא

השאלה

התשובה

1

סעיף 1

האם הקול קורא מיועד רק לרשויות יהודיות? האם יש עוד קול
קורא לרשויות לא יהודיות?

הקול קורא מופנה לכלל הרשויות בגליל ע"פ חוק הרשות
לפיתוח הגליל.

2

סעיף 6

האם אפשר להגיש שתי בקשות עבור שני אירועי תרבות ?

ראה תשובה בסעיף  6בקול קורא (היקף ההשתתפות).

3

סעיף ( 2ו)

בשאלון האקסל הופיע שאלה :ב"שגרת אירועים" ,יש למנות את
מספר הפעילויות (לפחות  )6אשר חוזרות על עצמן בשנת
התקציב /האם הכוונה ,בפסטיבל עצמו או ביישוב?

בפסטיבל עצמו ,ובתנאי שאין מגיש אחר נוסף על אותו
אירוע.

4

נספח קובץ האקסל

בטופס האקסל ,לשונית טבלאות :מה הכוונה לתקציב תקין?
איך אפשר להתייחס לזה?

המשבצת "תקציב תקין" למילוי של הרשות לפיתוח הגליל

5

נספח קובץ האקסל

בטופס אקסל ,האם יש הבדל בין תקציב מובטח לצפי?

הכוונה במילה "מובטח" היא איזה רכיב בתקציב כבר ידוע
מראש וקיים בוודאות .ב"צפי" הכוונה לעלות הכוללת,
בהנחה ויגויס כל התקציב הנדרש.

בס"ד

6

נספח קובץ האקסל

טופס האקסל – איך ניתן לקבל אותו ? אם צריך את טופס הקול
קורא למלא ידנית או האקסל מספיק?

במקומות הנדרשים (עמ'  15עד עמוד  + )29מילוי באקסל

7

נספח קובץ האקסל

האם קיימת מניעה להגיש את הקול קורא למשרד לפיתוח הגליל ?

קיימת מניעה .ראה סעיף ( 10ט)

8

סעיף 1

הפסטיבל שהרשות תקיים יעלה כ ,₪ 400,000 -האם ניתן לדעת
מראש מה המימון של הרשות לפיתוח הגליל כדי להתארגן
תקציבית ?

גובה התקציב יקבע לאחר סיום שיפוט ובדיקה של ועדת
הכספים ברשות לפיתוח הגליל ובהתאם לנהלים בקול
קורא .אין הרשות לפיתוח הגליל מתחייבת על לוח זמנים
כלשהוא.

9

סעיף  8ב'

הפסטיבל אותו אנו מתכוונים לקיים השנה הוא התקיים בין
השנים  ,2009-2014בשלושת השנים האחרונות התקיים פסטיבל
אחר .האם אנו צריכים עדיין למלא את הסעיפים התקציביים של
 ? 2018כיוון שכאמור מדובר בפסטיבל אחר בתכליתו.

מדובר באירוע חדש ,יש להגיש בהתאם לכך.

10

סעיף 1

בחלון של הטבלאות בפירוט ההכנסות מהגורמים השונים ,האם
יש להכניס גם את ההכנסה הצפויה מהרשות לפיתוח הגליל?

גובה התקציב יקבע לאחר סיום שיפוט ובדיקה של ועדת
הכספים ברשות לפיתוח הגליל ובהתאם לנהלים בקול
קורא .אין הרשות לפיתוח הגליל מתחייבת על לוח זמנים או
על סכום כלשהוא.

11

כללי

האם ניתן לעדכן  /לשנות את השם של הפסטיבל ,למרות שזהו
אותו פסטיבל שמתקיים כבר שנים ,מבלי שזה יגרע בתנאי
ונקודות הקול קורא ובתקצוב ?

נציג הרשות לפיתוח הגליל יהיה בר הסמכא היחיד לקבוע
האם מדובר באותו הפסטיבל וזאת לאחר הצגת המסמכים
של שנים קודמות כחלק מהגשת הקול קורא.

ניתן לקבל בפנייה לדוא"ל  , gila@galil.gov.ilמילוי ידני

בס"ד

12

עמוד  22נספחי הקול
קורא

אנו מגישים את הבקשה זו בפעם הראשונה האם אישור רו"ח
נחוץ ? הוא לא יכול לחתום על מקורות ושימושים שעדין לא
בוצעו.

נחוץ

13

סעיף 4

האם ניתן להגיש בשם עמותת מרכז קהילתי  /מתנ"ס ?

לא ,רק גופים שברשותם אישור משרד הפנים על היותם
תאגיד עירוני רשאים להגיש.

14

סעיף 4

אנחנו עמותה מלכ"ר רשומה אשר פועלים בעיר ,האם אנחנו
יכולים להיות הגוף המגיש בצירוף אישור מראש הרשות  /מנכ"ל
הרשות ?

לא ,ראה הנחיות בעמוד  4סעיף 4

15

סעיף 6

עיר המונה  60,000איש ,מהי כמות הבקשות שהרשות יכולה
להגיש ?

ראה סעיף  6בקול קורא (היקף ההשתתפות).

בברכה,
הרשות לפיתוח הגליל

