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  חקלאית תיירות מבקרי� מרכז בקשה טופס – 1 נספח

 

 לקבלת בקשה בזאת מגיש מ"הח יאנ ,הכפר ופיתוח החקלאות משרד שפרס� התמיכה לנוהל בהתא� .1

 .התמיכה לנוהל בהתא� תמיכה

 :להל� המפורטי� בתנאי� לעמוד מתחייב התמיכה מבקש .2

 .התמיכות ועדת ידי על לו שאושרו הפעולות בעד ורק א התמיכה בכספי שימוש לעשות  .א

 מבקש עוסק בה� הפעילויות מיתר הנתמכת לפעילות נפרדי� חשבונות הנהלת ספרי לנהל  .ב

 . התמיכה

 שלו התמיכה מסכו� גבוהה תהיה, בפועל אליו שתועבר, שהתמיכה במידה כי מתחייב התמיכה מבקש .3

 יו� 60 בתו החקלאות למשרד ביתר לו ששול� �הסכו את ישיב, התמיכות ועדת אישור לפי זכאי הוא

 . הדבר לו שנודע מיו�

 ששולמו הסכומי� את יקזז החקלאות משרד כי התמיכה מבקש מסכי�, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .4

 כספי תשלו� כי התמיכה למבקש ידוע, כ� כמו. מהמשרד התמיכה מבקש זכאי לו סכו� מכל ביתר

 חובות המדינה מקזזת שבמסגרתה, ל"החשכ של ומי�התשל מערכת באמצעות נעשה התמיכה

 .בה המעודכני�

 בנוהל המפורטי� מהתנאי� בתנאי יעמוד שלא שבמידה לו ידוע כי בזאת מאשר התמיכה מבקש .5

 להשיב חייב יהיה, לתמיכה בקשר המשרד של אחרת דרישה בכל או ההתחייבות בכתב, התמיכה
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 החקלאות משרד וכי, החקלאות משרד י"ע שייקבע יכפ, חלקה או התמיכה מלוא את החקלאות למשרד

 .מהמשרד התמיכה מבקש זכאי לו סכו� מכל כאמור הסכומי� את לקזז רשאי יהיה

 ואחרי� כספיי� דיווחי� לו להגיש התמיכה ממבקש לדרוש רשאי מטעמו מי או החקלאות משרד  .6

 בספרי ולעיי� ובמתקניו במשרדיו לבקר מטעמו מפקח או מבקר לשלוח הוא ורשאי לפעילותו בקשר

 מסמ כל המצאת לרבות, הביקורת עור ע� פעולה לשת& מתחייב התמיכה מבקש. שלו החשבונות

 . ידו על שיידרש מידע או/ו

  

 זה והתחייבות בקשה בכתב המפורטות וההנחיות ההוראות כל את לקיי� בזאת מתחייב מ"הח יאנ

  :החתו� על תיבא ולראיה
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