קול קורא לרשויות מקומיות להענקת
מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים
לשנת הלימודים האקדמית תשע״ט
 .1הזמנה
 .1.1מפעל הפיס מזמין בזאת את הרשויות המקומיות להגיש בקשות לשיתוף פעולה לקידום ספורטאים מצטיינים בישראל
במוסדות להשכלה גבוהה( .להלן" :המיזם").
 .1.2במסגרת המיזם ,יפעיל מפעל הפיס יחד עם הרשויות המקומיות תוכנית להענקת מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים
העומדים בתנאי הנוהל ,בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (( )2018-2019להלן" :התוכנית").
	.1.3גובה כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של  10,000ש"ח ,כאשר מחצית מסכום המלגה ( 5,000ש"ח) תמומן
באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה ,והמחצית השנייה ( 5,000ש"ח) תמומן ע"י מפעל הפיס ( matchingמלא).
 .1.4גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן מוזמנים להגיש בקשה להשתתף בתוכנית,
לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות לספורטאים מצטיינים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט ()2018-2019
(להלן" :הבקשה") ,והכל בהתאם להוראות תקנון זה.
 . 2תנאי הסף להגשת הבקשה
רק מגיש בקשה שעומד במצטבר בכל התנאים המפורטים להלן ,יהא רשאי להשתתף בתוכנית:
תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה
 .2.1מגיש הבקשה הינו רשות מקומית (היינו :עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית ,לרבות תאגיד המוחזק על
ידי הרשות המקומית אשר הוסמך להגיד את הבקשה מטעמה).
		
 .2.2מגיש הבקשה (הרשות המקומית) יהא אחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת שיתוף הפעולה.
 .2.3יודגש :כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד.
תנאי הסף ביחס לתוכנית
 .2.4במסגרת התוכנית ,תעמוד כל מלגה על סך כולל של  10,000ש"ח לשנה ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן.
 .2.4.1סך של  5,000ש"ח ימומן ע"י הרשות המקומית ( matchingמלא) ויועבר לחשבון בנק על שם
		
הסטודנט בלבד עד ליום .1.5.2019
			
 .2.4.2סך של  5,000ש"ח ימומן ע"י מפעל הפיס.
		
 .2.5במסגרת התוכנית ,יהא זכאי למלגה רק סטודנט המקיים במצטבר את כל התנאים הבאים:
 .2.5.1הסטודנט הינו אזרח ישראל.
		
 .2.5.2במועד הגשת הבקשה הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-ייצוגית של ישראל ,ויש בידו
		
אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט.
			
 .2.5.3במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ט הסטודנט ילמד לתואר אקדמי (ראשון או שני) במוסד המוכר
		
ע"י המל"ג ,או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג .רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה
			
המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
			
 .2.5.4הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של  60שעות לפחות ,במהלך שנת הלימודים
		
האקדמאית תשע"ט.
			
 . 3אופן הגשת הבקשות
 .3.1ניתן להגיש את הבקשות החל מיום  19/06/2018בשעה  14:00ועד ליום  07/08/2018בשעה .17:00
 .3.2הבקשות יוגשו על ידי הרשות המקומית בלבד באמצעות טופס בקשה מקוון (לעיל ולהלן":טופס הבקשה") בלבד,
המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס ,בקישור הבא.www.pais.co.il :
		
 .3.3במסגרת הבקשה ,רשאי מגיש הבקשה לבקש עד  5מלגות בלבד ,עבור חמישה ספורטאים לכל היותר .על מגיש
הבקשה לציין את שמות ופרטי הספורטאים עבורם מבוקש המענק .לאחר הגשת הבקשה ,מגיש הבקשה לא יהא
		
רשאי לשנות את מספר המלגות המבוקש או את שמות הספורטאים.
		
 .3.4יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
 .3.5מפעל הפיס ידון אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה באתר מפעל הפיס.
 .3.6מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא,
על פי שיקול דעתו הבלעדי.
		
 .3.7מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים
הנדרשים.
		
 lמפעל הפיס רשאי ,אך לא חייב ,לפנות למגישי הבקשות בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים
וכל מידע אחר ,הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות .שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס,
		
גברת שירלי פרי ,בדואר אלקטרוני שכתובתו Shirli.Peri@pais.co.il :תחת הכותרת "תוכנית מלגות לסטודנטים
		
מצטיינים" עד ליום  04/07/2018בשעה .12:00
		
 lמסמך זה הינו לצורך הנחייה בלבד והאמור בו כפוף להוראות התקנון  ,ואין לראות בו כל מסמל מחייב.

