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בקשה לתמיכה לשנת הכספים 2019
מוגשת למשרדים נוספים________________________________________ :
השם המלא של הגוף מבקש התמיכה  /צורת ההתאגדות:
__________________________________________________________
הכתובת הרשמית המלאה

מיקוד

טלפונים

מקומות וסניפים בהם מתקיימות
פעולותיו
בתחומי המועצה או בסביבתה הקרובה

מיקוד

טלפונים

עיקרי המטרות והפעולות של הגוף המבקש
__________________________________________________________
__________________________________________________________
שמות בעלי
התפקידים
יו"ר
מזכיר
גזבר
מנהל חשבונות
רואה חשבון
מבקר פנימי

תעודת זהות

כתובת פרטית

מיקוד

טלפון

פירוט החשבונות בבנקים :יש לרשום בשורה הראשונה את פרטי הבנק אליו תועבר התמיכה:
שם הבנק

מס' סניף מס' חשבון

הסניף

מורשי החתימה

פעולות ,פרויקטים או רכישות עבורם מתבקשת התמיכה:
__________________________________________________________
התמיכה המבוקשת_________________ :ש"ח
מקורות עצמיים___________________ :ש"ח
הלוואות________________________ :ש"ח
סה"כ מקורות כספיים ________________ש"ח
פירוט תרומות ותמיכות מכל מקור אחר ,הצפויות לשנה הנ"ל:
שם המשרד/המוסד

נושא התמיכה

הסכומים בשלבים (ש"ח)
בטיפול
מובטח

התועלת שתהיה מכך לציבור:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

באיזו דרך ומידה משתתפים הנהנים הישירים במימון ההוצאות?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
מסמכים ופירוטים מצורפים
 תעודת רישום ,או אישור עו"ד על מעמד המשפטי של הגוף המבקש ,תזכיר
ותקנות מעודכנים ,הודעה על מינוי מנהלים.
 דו"ח כספי מבוקר לשנת  ,2017כולל פירוט הכנסות לפי מקורות
והוצאות וכן פירוט נכסים והשקעות.
 תקציב מאושר ,או הצעת תקציב (כולל פירוט מלא של הכנסות וכן
השתתפות משרדי הממשלה השונים) ,לשנת .2019
 אישור מעמד הגוף במע"מ ,אישור שנתי ממס הכנסה בתוקף.
 אם המבקש הוא עמותה ,עליו לצרף אישור ניהול תקין לשנת  2019מרשם
העמותות.
כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין ,או מבנה ,או להקמת
מבנה יצורפו לבקשה ,לפי הענין:
 נסח רישום ,או הוכחת בעלות ,חכירה ,או זכות אחרת במקרקעין.
 פירוט שיעבודים המוטלים על המקרקעין.
 הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה כאשר מדובר ברכישת מקרקעין.
 הערכת מהנדס על עלות הבנין כאשר מדובר בהקמת מבנה.
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת ,כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו:
________
תאריך

_________ ___________
שם היו"ר

חתימה

אישור רואה חשבון על נכונות הנתונים בבקשה:
__________________
תאריך

______________
שם המאשר

___________

_______

שם מורשה חתימה
נוסף

חתימה

_________________
חותמת וחתימה

