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(יש למלא רק לאחר קבלת הודעה על תמיכה בפרויקט) +

אני,
שם פרטי
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שם משפחה			

הריני מאשר/ת שקיבלתי מאקו"ם ביום _______________ תמיכה כספית בסך של _______ ש"ח (להלן" :סכום התמיכה")
לצורך ביצוע פרוייקט:

		
הוצאת תקליטור

		
מופע

ערבי זמר וקונצרטים

		
הוצאת ספר

ערבי הוקרה

		
הוצאת כתבי עת

אירוע

ה

אחר_____________________________________________________ :

אני מתחייב/ת ומצהיר/ה כדלקמן:

1 .1כל הפרטים שמילאתי בטופס בקשת הסיוע המצורף לכתב התחייבות זה ,הינם נכונים ומדויקים .ידוע לי כי על סמך פרטים אלה
אקו"ם העניקה לי את סכום הסיוע.
2 .2להשתמש בסכום הסיוע למטרה המפורטת בכתב התחייבות זה בלבד ,ולא לכל מטרה אחרת.

3 .3להשלים את ביצוע הפרויקט לא יאוחר מ _________-חודשים ממועד קבלת סכום התמיכה.

4 .4להודיע ליו"ר וועדת הקרן לקידום היצירה הישראלית של אקו"ם על המועד בו אסיים לבצע את הפרויקט ,וזאת מיד עם סיומו
ובמידה ומדובר בתוצר פיזי ,אעביר לאקו"ם העתק ממנו.
5 .5לאזכר את סיועה של אקו"ם בפרויקט בנוסח שלהלן:
"הוצאת התקליטור/הספר/הפקת המופע/הוצאת כתב העת ,התאפשרה בסיוע "הקרן לקידום היצירה הישראלית"  .לצד משפט
זה אני מתחייב/ת להציב את הלוגו של אקו"ם.
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6 .6אם הפרויקט הוא הוצאת כתב עת/ספר/תקליטור או כל תוצר פיזי אחר ,אני מתחייב/ת לאזכר את סיועה של אקו"ם כאמור על גבי
התוצר עצמו וכן בכל פרסום שהוא .אם הפרויקט הוא הפקת מופע כלשהו ,אני מתחייב/ת לאזכר את סיועה של אקו"ם באופן ראוי
בין היתר בתכניה ,בהזמנות ,במהלך המופע ובכל חומר פרסומי הנוגע למופע.
7 .7אני מסכים/ה לכך שאקו"ם תפרסם כי העניקה לי סיוע כספי לצורך ביצוע הפרויקט תוך ציון שמי וסכום הסיוע שקיבלתי ולא תהיה
לי כל טענה כלפי אקו"ם בעניין זה.
8 .8בכל מקרה בו אפר את הצהרותיי ו/או התחייבויותיי (חלקן או כולן) כמפורט בכתב התחייבות זה ,תהיה אקו"ם רשאית לדרוש ממני
להשיב את סכום הסיוע ,ואני מתחייב/ת לעשות כן מיד עם קבלת הדרישה .כמו כן ,אקו"ם תהיה רשאית להחליט כי אחזיר את
סכום הסיוע באמצעות קיזוזו מהתמלוגים המגיעים לי מאקו"ם או באמצעות כל דרך אחרת – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
אקו"ם.
בכבוד רב,

תאריך__________________ :

ה

שם מבקש/ת הסיוע__________________ :

חתימה___________________ :

