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הרשות לפיתוח ירושלים
נוהל מענקים לכנסים מקומיים בירושלים
 .1מטרות
הרשות לפיתוח ירושלים (להלן – "הרשות") מייעדת בשנת  2019תקציב למענקים לכנסים
מקומיים בתחומי הכלכלה ו/או מדע ורפואה הנערכים בירושלים ,והכל בהתאם ובכפוף
לתנאים המפורט
ים בנוהל זה.
המענקים מיועדים ליזמי ומארגני כנסים אשר יקיימו את כינוסיהם בירושלים בהתאם
לתנאי הנוהל ,כפי שיפורטו להלן.
 .2הגדרות
א.

כנס מקומי – כנס של יום שלם הנערך בעיר ירושלים ,בתחום כלכלי או רפואי או מדעי.

ב.

מארגן כנסים – תאגיד (לרבות מלכ"ר) ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ,ואשר
תחום עיסוקו הוא עריכת כנסים ושיווקם.

ג.

יזם כנסים  -תאגיד (לרבות מלכ"ר) ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ,היוזם כנס
בישראל.

ד.

מקום מורשה – אולם ו/או אתר פתוח בעל רישיון עסק מתאים ,המיועד לעריכת אירועים
ל 500 -משתתפים ומעלה ,הממוקם בתחום השיפוט המוניציפאלי של העיר ירושלים.

ה.

ועדת היגוי – ועדה שחבריה הם :סמנכ"ל הרשות ,סמנכ"ל הכספים של הרשות או חשבת
הרשות ,מנהל/ת תחום תיירות ברשות ,יועץ משפטי לרשות ,ונציג/ת ציבור חבר/ת מועצת
הרשות.

ו.

משתתף בכנס  -כל אדם מעל גיל  18אשר נרשם לכנס באופן רשמי ,והשתתף בפועל בכנס.

ז.

המסגרת התקציבית – מסגרת תקציבית להפעלת תכנית מענקים בכנסים מקומיים
בירושלים ,שתיקבע מראש לכל שנת תקציב בה תפעל תוכנית זו.

ח.

חבילת לינה – אוסף של פעילויות תיירותית לתייר בירושלים ,הכוללת לינה במלון
בירושלים ,כניסה לאטרקציות בעיר ,שימוש במתקני בריאות וספא ,וכיוצ"ב.

ט.

מלון בירושלים  -מלון ו/או אכסניה הממוקמים בתחום השיפוט המוניציפאלי של העיר
ירושלים ,והמוכר ומאושר ע"י משרד התיירות.

אילנית מלכיאור
כיכר ספרא  ,2ירושלים www.jda.gov.il .טל 02-6298108 :פקסilanit@jda.gov.il 050-7208738 :

 .3תנאי זכאות לקבלת המענק
בכפוף ליתרה תקציבית בלתי מחויבת מתוך המסגרת התקציבית ,ולעמידה ביתר התנאים
הקבועים בנוהל זה ,זכאי לקבל מענק ,יזם או מארגן כנסים בגין קיום כנס מקומי העומד בתנאים
המפורטים להלן במצטבר:
א.

בכנס משתתפים  500איש לפחות.

ב.

הוצאות הפקת הכנס –  ₪ 500,000לפחות.

ג.

הכנס מתקיים עד סוף שנת .2019

ד.

הכנס מתקיים במקום מורשה.

ה.

מועד קיום הכנס הוא מאוחר בחודש וחצי ליום הגשת הבקשה לקבלת מענק לפי נוהל זה.

ו.

היזם או מארגן הכנס הפיקו בעבר כנס דומה לכנס המוצע.
במידה ובכנס משתתפים בין  400ל 500-משתתפים ,תוכל ועדת ההיגוי ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לאשר מענק לכנס בסכום מופחת ,ובלבד שיציג הוכחות על שימוש במספר
חבילות לינה בירושלים של אורחי הכנס שלא יפחת מ 10%-ממספר המשתתפים בפועל.
יובהר כי לינות משתתפים מתחת לגיל  18לא יכללו במניין הלינות המזכות במענק.

 .4הפעלת התכנית וקבלת המענק
א.

יזם או מארגן כנס יגישו בקשתם על ידי טופס בקשה למענק לכנס מקומי בירושלים
המצורף כנספח א' לנוהל זה ,ועל פי הוראות ה"קול קורא" המצורף כנספח ב' לנוהל זה
ויצרפו לבקשתם את המסמכים הבאים:
 )1תכנית מפורטת של הכנס ,כולל מספר משתתפים צפוי ,חבילות לינה וכו'.
 )2תקציב הכנס.
 )3העתק הזמנת מקום מורשה לימי הכנס.
 )4תמצית מנהלים אודות יזם או מארגן הכנס (כולל פירוט כנסים שנערכו על ידו בעבר),
היקף פעילות ואופי פעילות.
 )5אישור ניהול ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

ב.

בכפוף ליתרה תקציבית בלתי מחויבת מתוך המסגרת התקציבית לשנת  , 2019תדון ועדת
ההיגוי בכל הבקשות שיוגשו במהלך שנת  , 2019ותבחר את הכנסים שיזכו במענק עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי .הוועדה תערוך פרוטוקול של דיוניה והחלטותיה.
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ג.

יזם או מארגן כנס שבקשתו אושרה ע"י ועדת ההיגוי ,ימציא לרשות את המסמכים
הבאים תוך  45יום מתום הכנס כתנאי להעברת תשלומי המענק:
 )1דו"ח מסכם של הכנס;
 )2רשימת משתתפי הכנס  -לפי שם ומספר ת.ז וסיווג לילד  /מבוגר.
 )3דו"ח כספי מבוקר אודות פעילות הכנס;
 )4תצהיר חתום בפני עו"ד ומאומת כדין המאמת את כל הפרטים דלעיל בנוסח המצורף
כנספח ג' לנוהל זה; לצורך הוכחת שיווק חבילות לינה בירושלים ,יש להציג רשימת
משתתפי האירוע שלנו בפועל במלון בירושלים -לפי שם ,ת.ז/.מס' דרכון ,תאריכי
לינה ,סיווג לילד/בוגר ושם המלון –המאושרת ע"י בית המלון .יובהר כי לינות
משתתפים מתחת לגיל  18לא יכללו במניין הלינות המזכות במענק.

ד.

מובהר כי ככל שיחולו שינויים בפרטי הכנס כפי שבוצע בפועל ,לעומת הפרטים שהומצאו
לוועדה לצורך קבלת האישור העקרוני ,באופן המשפיע על סכום המענק ,תהא ועדת
המענקים רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להפחית את המענק בהסתמך על נתוני הכנס
בפועל .כמו כן ,במידה והשינויים בפרטי הכנס גורמים לאי עמידתו בתנאי נוהל זה ,יבוטל
האישור העקרוני שניתן לכנס.

 .5קריטריונים שישקלו על ידי ועדת ההיגוי
א.

נושאי הכנס.

ב.

מספר כנסים שנערכו בעבר ע"י מגיש הבקשה.

ג.

מספר המשתתפים הצפוי.

ד.

מספר ימי הכנס.

ה.

כנס בעל פוטנציאל לתדירות קיומו בשנים הבאות.

ו.

לינות בירושלים ,פוטנציאל למשיכה תיירותית.

 .6כללי
א.

גובה המענק ייקבע ע"י ועדת ההיגוי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בלבד בסכומים שבין
 50,000-100,000₪לכנס .יובהר כי ביחס לכנסים הנכללים בתנאי הקבוע בסעיף (3ז)
לעיל ,יהא לועדת ההיגוי שיקול דעת להפחתת סכום המענק ,בהתחשב בין היתר במספר
המשתתפים ,מספר ימי הכנס ומספר חבילות הלינה בירושלים .כל המענקים בנוהל זה
קבועים בערכים נומינליים ,כוללים מע"מ (ככל שיחול) ,ולא יוצמדו למדד כלשהו.
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ב.

מובהר בזאת כי זכאותו של כל יזם או מארגן כנס שתיקבע לאחר אישור ועדת ההיגוי ,לא
תעלה על יתרת התקציב הבלתי מחויבת מתוך המסגרת התקציבית כהגדרתה בסעיף (2ז)
לעיל.

ג.

יזם או מארגן כנס יהיו זכאים לקבלת מענק בכנס ,פעם אחת בשנה בלבד .כמו כן ,מובהר
בזאת כי לא ניתן להעביר כספי מענק משנה לשנה.

ד.

יזם או מארגן כנס רשאי לקבל תמיכות נוספות מגורמים אחרים לכנס נשוא מענק זה,
ואולם ועדת ההיגוי רשאית לקחת בחשבון קבלת תמיכות מגורמים אחרים ,במסגרת
שיקוליה האם לתמוך בבקשה.

ה.

הרשות תהא רשאית לדרוש מיזם או מארגן הכנס שקיבל אישור עקרוני למענק עפ"י נוהל
זה ,הופעת לוגו הרשות והעירייה בכל פרסומי הכנס ,לרבות שלטים ושאר פריטי מידע
המופצים ברבים .פרסום הלוגו ייעשה בתיאום ובכפוף לאישור הרל"י.

ו.

הרשות לפיתוח ירושלים תהייה זכאית להצבת דוכן בכנס לצורך חלוקת חומרים של
הרשות בדבר המענקים ,התמריצים ,פרסומי ופעילות הרשות השונות ,ללא תשלום.
אין בסעיפים  .6ה' ו .6-ו' כדי להעיד על עמידת הכנס בתנאי הזכאות למענק.

ז.

טפסי הבקשה למענק יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

ח.

מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל זה כדי להוות אישור כי מגיש
הבקשה ייכלל בגדר התוכנית ו/או כי הינו עומד בתנאי נוהל זה ,ואין בכך כדי ליצור
מחויבות כלשהי מצד הרשות למתן המענק.

ט.

הרשות רשאית לקיים סבב מענקים נוסף באותה השנה .גופים אשר מעוניינים ולא זכו
במענק או לא הגישו בקשה למענק בתחילת השנה הקלנדארית מוזמנים להתעדכן באתר
האינטרנט של הרשות באשר לסבב מענקים נוסף .כתובת האתר .www.jda.gov.il :

י.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לוועדת ההיגוי מסור שיקול הדעת הבלעדי בדבר
הגופים הזכאים למענק ובדבר היקף הסכומים שתעניק הרשות ובאפשרותה להחליט כי
ישנם פונים אשר אינם זכאים לקבלת המענק המבוקש או לחילופין ,כי הפונה לא יקבל
את מלוא הסכום שביקש.
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