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___________________
___________________
___________________
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לצורך קבלת הסיוע  ,בהתאם להוראות " נוהל סיוע להרחבת פעילות מוסדות
תרבות בירושלים " (להלן " :הנוהל ") ,הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א  .קראתי את הנוהל ואני מסכים לכל תנאיו.
ב  .הנני מצהיר כי המבקש עומד בכל תנאי הזכאות לקבלת סיוע כפי שנקבע
בנוהל וכי כל המידע ,מסמכים ונתונים שהוצגו על ידי המבקש הינם נכונים
ומדויקים.
ג  .הנני מצהיר כי התכנית המוצעת להגדלת הפעילות מושא הבקשה וכן הבקשה
לקבלת סיוע בשיווק (ככל שהוגשה) ,אינן חלק מתכנית העבודה ו/או מתקציב
המבקש לשנים  2015-2016וכי פעולות השיווק המתוארות בבקשה לקבלת
סיוע בשיווק אינה כלולה בתכנית העבודה לשנת . 2017
ד  .ידוע ומובן לי סכום הסיוע המרבי על פי הנוהל ,וכי קביעת גובה הסיוע
שיינתן לי על פי הנוהל ,ככל שיינתן ,וית ר התנאים למתן הסיוע  ,ייקבעו ע"י
הוועדה המאשרת  ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
ה  .הנני מתחייב כי אם תתקבל בקשתי לקבלת סיוע ,אפעל למימוש התכנית
המוצעת להגדלת הפעילות כפי שהוגשה על ידי ,אשקיע את סכומי ההשקעה
הנדרשים להוצאתה לפועל  ,אדווח לרשות על כך על פי הנוה ל ו אשתף פעולה
עם הרשות בכל אופן שאדרש ,לרבות באמצעות ביקור של נציג הרשות באתר
המבקש לבחינת אופן מימוש התכנית .
ו  .מבוהר לי כי זכאותי לקבלת כספי הסיוע מותנית בהוצאתה לפועל של
התכנית המוצעת על ידי  ,השקעת כל הכספים הנדרשים לכך ,דיווח לרשות על
אופן הוצאת התכנית ל פעול בצירוף אסמכתאות מתאימות וקבלת אישורה
הסופי של הוועדה המאשרת על עמידה בתנאי הנוהל והאישור הראשוני .
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השלמת כל הנ"ל ללא יוצא מן הכלל והתקיימות כל יתר הוראות הנוהל,
מהווים תנאי לזכאות י לקבלת סיוע על פי הנוהל.
ז  .ידוע לי כי החלטות הוועדה המאשרת הינן סופיות ו בלתי ניתנות לערעור  ,ולא
יהיו לי כל טענות בקשר לכך.
ח  .ידוע לי כי הועדה המאשרת רשאית להסתייע בהחלטותיה ביועצים לצורך
קבלת החלטות ו/או ביצוע הבדיקות הנדרשות ליישום הנוהל ומתן הסיוע ,
ולא יהיו לי כל טענות בקשר לכך.
ט  .הנני פוטר בזאת במפורש  ,ללא סייג ובאורח בלתי חוזר ,את הרשות ומי
מטעמה ,מכל אחריות לנזק ו/או תביעות כספיות ו/או דרישות פיצוי בקשר
עם התכנית להגדלת הפעילות ו/או הבקשה לפי נוהל זה ו/או כל הקשור
בנוהל זה  ,ומתחייב לשפות אותם באופן מלא בגין כל נזק ו/או תביעה כאמור
מיד עם קבלת דרישה על כך .
י  .ידוע לי כי הפעלת הנוהל וחלוקת כספי הסיוע מותני ם בקבלת התקציבים
המתאימים בפועל אצל הרשות  ,וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או
הפסקת ו/או השהיית העברתם  ,כולם או חלקם  ,מכל סיבה שהיא ,תהא
הרשות רשאית להפסיק או להשהות את הנוהל ואת מתן הסיוע  ,לרבות לאחר
אישור בקשה .
יא  .ברור לי כי אין בחתימתי על בקשה זו ו/או בעצם הגשתה כדי ליצור מחוייבות
כלשהי מצד הרשות למתן הסיוע ו/או להוות אישור בדבר עמידתי בתנאי
הנוהל ,וכי כל עוד לא התקבל אישור סופי בכתב של הוועדה על השלמת
השקעותי בתכנית המוצעת על ידי ,עמידת י בתנאי הנוהל והאישור ,ועל
זכאותי הסופית לקבלת כספי הסיוע  ,לא תהא הרשות מחוייבת כלפי
במאומה.
יב  .הנני מתחייב לדווח לרשות באופן מיידי על כל שינוי או עדכון שחל במידע
ובמסמכים שנמסר ו על ידי לרשות במסגרת נוהל זה ו/או במתכונת ביצוע
התכנית  ,ואשר עשוי להשפיע על מידת זכאותי לקבלת סיוע ו/או על היקף
הסיוע ,בין אם זה כבר התקבל ובין אם לאו .בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון
כאמור ,תהא הוועדה רשאית לבטל את האישור שניתן לבקשה/לתכנית ו/או
לשנות את תנאי האישור ,לרבות הפחתת סכום הסיוע ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
יג  .הנני מתחייב להשיב לרשות את סכום הסיוע  ,כולו או חלק ו ,מיד עם דרישת
הרשות ,במידה ותקבע הועדה המאשרת כי עלי להשיב סכומים אלו ,מכל
סיבה שהיא  ,על פי שיקול דעתה המוחלט והבלתי ניתן לערעור .
יד  .מסמך זה נחתם על ידי מורשה ה חתימה המוסמך מטעם המבקש ובהתאם
לתקנון המבקש  ,והוא מחייב את המבקש לכל דבר ועניין .

תאריך

שם מלא של החותם בשם המבקש

חתימה וחותמת המבקש

