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בקשת תמיכה ביוצר ישראלי / ביצירה ישראלית

פרטי המבקש

 שם פרטי   שם משפחה

טלפון    פקס

כתובת   עיר/ישוב     מיקוד

)E-MAIL( כתובת בדואר אלקטרוני

kidum@acum.org.il לבקשה יצורפו כל המסמכים הבאים -את הבקשה והנספחים יש להעביר בדואר רשום או בדוא"ל

1. מסמך המתאר את הפרוייקט בציון היוצרים הלוקחים בו חלק )יש לפרט קרדיטים בכל היצירות(

2. לוח זמנים לביצוע וסיום הפרוייקט ופירוט שלבי הביצוע.

3. מסמך המפרט את סעיפי הוצאות הפרוייקט כולל תקציב לכל סעיף בציון סטטוס התשלום )שולם/ לא שולם( כמו כן, יש לציין פרטי 

    מקורות תמיכה נוספים בפרויקט )לרבות שם התומך וסכום התמיכה(

4. תקציר קורות חיים של מגיש/ת הבקשה.

5. יש לצרף עותק של האלבום/ כתב יד/ תכניית המופע בהתאם לסוג הפרויקט. במקרה של הוצא ספר יש לצרף הסכם עם הוצאה 
לאור.

סכום תמיכה מבוקש:______________________

התחייבות המבקש
הנני מצהיר שהשלמתי לפחות שליש מהפרוייקט . 1

הנני מתחייב להשלים את הפרוייקט בתוך _____________ )נא ציין את פרק הזמן הדרוש*( ממועד מתן התמיכה. . 2

אני מתחייב לדווח ולעדכן את אקו"ם על שלבי התקדמות הפרוייקט, לרבות העברת עותקים ואסמכתאות לקיום הפרוייקט, . 3
בהתאם לדרישת אקו"ם.

אם לא אעמוד בלוח הזמנים להשלמת הפרוייקט כאמור בסעיף ב' לעיל, אני מתחייב להחזיר לאקו"ם את כספי התמיכה שקיבלתי . 4
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. במקרה כאמור אקו"ם תהיה רשאית לקזז את סכום כספי התמיכה שניתן לי מחשבון 

התמלוגים שלי באקו"ם

הנני מתחייב לאזכר את מתן התמיכה מאקו"ם בנוסח שלהלן: "הוצאת/הפקת ה- ____________ התאפשרה בסיוע הקרן . 5
לקידום היצירה הישראלית של אקו"ם", ולהוסיף את הלוגו של אקו"ם.

תשובה על בקשת התמיכה תינתן למבקש בתוך שלושה חודשים.

לוועדה שיקול דעת מלא אם להעניק את התמיכה המבוקשת או לסרב לבקשה, וכן לקבוע את גובה סכום התמיכה. אקו"ם אינה  
מתחייבת להיענות לכל בקשה שהיא.

בברכת הצלחה!

ועדת הקרן לקידום היצירה הישראלית

*פרק הזמן לא יעלה על 18 חוד'

חתימת המבקש: __________________          תאריך: ________________


