
 

 2016 מאיב 5|  חטיבת המסאל | ריש

 

 4.2016 תמריצים חוזר
כסף " -תכניות לסיוע בשיווק לחו"ל של מינהל סחר חוץ 

 -לאומיים" ו-, "קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין"חכם
 "מאגדי תשתית"

 



 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

משרד הכלכלה והתעשייה, במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל פרסם לאחרונה 
באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ, הקצאות חדשות לשלוש תכניות: "כסף חכם", "קרן סיוע 

 "."מאגדי תשתיתלאומיים" ו-רויקטים ומכרזים ביןבפ

עמידה במספר בעיקר התוכניות כוללים להגשת בקשות במסגרת  העיקרייםסף התנאי 
 .המלא כמפורט בחוזרקריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות, 

 
יועצים מקומיים המתמחים בשווקי בגין הוצאות כגון: יינתן הסיוע  "חכם"כסף  בתכנית

כלי שיווק ומכירה , השתתפות בתערוכות וכנסים, הכשרה בתחום הייצוא, היעד
הקמת , כולל התקנת מתקן הדגמה מסחרי -השירותים/ הצגת המוצרים, אינטרנטיים

   .ועוד ביטוח, ייעוץ משפטי, תקינה ,איסוף מידע, פרסוםל, "מערכי שיווק והפצה בחו
 .2/10/2106המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 
ההוצאות המוכרות הינן: רכישת  "לאומיים-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין"ב

מסמכים, שכירת יועצים מקצועיים וקבלני משנה בארץ או בחו"ל, שכר עבודה, ציוד 
 נסיעה ואש"ל.  תוחומרים, הוצאו

 
השתתפות  -'מסלול ב ;השתתפות במימון הוכחות היתכנות-'מסלול א ישנם שני מסלולים:

 ;במימון הכנת הצעת למכרז
 .2/10/2106המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 
מענק הכולל השתתפות במימון ההוצאות הכספיות  יינתן "תשתית"מאגדי  בתכנית

שירותי ייעוץ , טיסות, עלויות חומרים ושכר עבודה, תכנון הנדסי: המוכרות כגון
אגרות ורישיונות הנדרשים להקמת מתקן , ביטוחים, ופרסום וכן עלויות משפטיות

  .ההדגמה
 
 

 :לתכנית שני מקצים
 .30/06/0216המקצה הראשון עד 

 .בבוקר 11:00בשעה  29/09/2016 -ל 01/07/2016והמקצה שני בין 

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 

 כאן צולח - "כסף חכם" – 5.10בהוראת מנכ"ל לצפייה 

-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין"" – 5.4בהוראת מנכ"ל לצפייה 

 כאן צולח - "לאומיים

 כאן צולח - "מאגדי תשתית" – 5.10בהוראת מנכ"ל לצפייה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

  
 קישורים רלבנטיים: 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים

2014 

 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2016/4.2016.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/05_10_17_04_2016.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Instructions/05_04_03_04_2016.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/05_11_09_11_2014.pdf
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_newsletter.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_newsletter.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2014.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2014.html
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