קול קורא לקידום אירועי תרבות ,תיירות ,אמנות וספורט לשנת 2018
 .1ש :האם ניתן להגיש אירועים שאנחנו עושים בישובים בקול קורא זה ?
ת :ניתן להגיש כל אירוע אשר עומד בתנאי הסף ובקריטריונים הרלוונטיים
לפי הקול הקורא.
 .2ש :האם ניתן להגיש את אותה פעילות שהוגשה בשנת  2017גם ב ?2018
ת :אפשר להגיש פעילות שהוגשה בשנת  2017גם בשנת 2018
 .3ש :האם מועצה עם קצת מעל  7000תושבים יכולה להגיש  2בקשות?
ת :מספר התושבים נקבע לפי הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה),
מספר ההגשות הינו על פי המפתחות הבאים וכפי שמופיעים בתנאי הקול
הקורא:
 מגיש שבו עד  5,000תושבים בקשה אחת.
 מגיש שבו עד  20,000תושבים  2בקשות אחת לכל קטגוריה לכל
היותר.
 מגיש שבו מעל  20,000תושבים  3בקשות ,אחת לכל קטגוריה לכל
היותר.
 אשכול רשויות או קיבוץ רשויות  2בקשות ,אחת לכל קטגוריה לכל
היותר.
 .4ש :מה עושים במידה ורשות מבקשת להגיש  2אירועים אשר מבחינת תנאי
הסף עומדים בקריטריונים לאותה הקטגוריה?
ת :בהנחה שיותר מאירוע אחד עומד בתנאי סף של קטגוריה מסוימת ,ניתן
להגיש אחד מהאירועים לקטגוריה קטנה יותר.
 .5ש :סעיף -2ה  ,אירוע משותף למספר רשויות ,האם כל רשות אמורה
להשתתף בסך  10%מהתקציב ממקורות עצמיים או כולן יחד?
ת :תקציב מקורות עצמאיים יכול להיות של כל הרשויות השותפות יחדיו.
 .6ש :האם כל הרשויות אמורות להשתתף באופן זהה?

ת :ראו סעיף ,2ה' :ה" .אירוע משותף"  -אירוע בהיקף בינוני או גדול
(כמוגדר מטה) שמספר הרשויות המקומיות המשתתפות בו הינו  4רשויות
לפחות .הבקשה תוגש על ידי רשות מקומית אחת או תאגיד עירוני אחד
בלבד ,עבור כל הרשויות ,כל אחת מן הרשויות המקומיות /התאגידים
העירוניים מחויבים להשתתף תקציבית באירוע ממקורותיהם העצמיים
בהיקף שווה ובסך כולל של השתתפות עצמית של לפחות  10%ממקורות
עצמיים.
 .7ש :האם ניתן חלק מההוצאות לחישוב כשווי ערך?
ת :ראו סעיף  ,7ו' .לא יוכרו הוצאות שוות כסף.
 .8ש :אילו הוצאות ניתן לחשב? האם יש הוצאות שאי אפשר להכליל?
ת :ראו סעיף  ,7ו':
הוצאות שלא יוכרו להשתתפות:
 )1הוצאות בשווה כסף ,כגון :העמדת מבנה או ציוד לטובת האירוע ,שעות התנדבות
)2
)3
)4
)5
)6

וכד'.
הוצאות בניה ו/או שיפוץ ו/או תחזוקה של מבנים.
הוצאות שהיו מוצאות גם ללא קיום האירוע.
הוצאות תקורה (הנהלה וכלליות).
הוצאות שלא אושרו ע"י ועדת הכספים לאחר שנוכחה שלא נדרשו לקיום
האירוע.
הוצאות שלא שולמו בפועל ע"י מבקש ההשתתפות ו/או שלא נרשמו בספריו
בשנת התקציב.

 .9ש :האם ישנה מגבלה בתשלום לספק אחד?
ת :ראו סעיף  6למכרז המדבר בעד עצמו.
 .10ש :האם שכר עובדים נכלל בהוצאות?
ת :שכר עובדים אשר אינם ייעודים לפסטיבל /לאירוע אינו מוכר כהוצאות.

