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20169.חוזר תמריצים   
בשיווק לחו"ל סיוע לבתכניות  ההגשה ידחיית מועד

 –של מינהל סחר חוץ 
 לאומיים" -"קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין

 "כסף חכם" -ו

 

 

 שלום לכולם,

המסלולים המיועדים לעידוד פירטנו את נהלי בו , 4.2016לחוזר תמריצים המשך ב

להגשת בקשות  על דחיית המועדים האחרונים אנו מעדכנים, לחו"ל השיווק



לפי הפירוט  "לאומיים-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין" -ים "כסף חכם" ובמסלול

 הבא:

 

 31.10.2016המועד האחרון להגשה הוארך עד ליום "כסף חכם"  בתכנית  
 

  המועד האחרון  "לאומיים-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין"בתכנית
 בבוקר 11:00בשעה  6.10.2016להגשה הוארך עד ליום 

 

 :במועד ההגשה של הוראת המנכ"ל השלישית אין שינוילשם ההבהרה, 

 " 29.09.2016המועד האחרון להגשה הינו " מאגדי תשתיתבתכנית 

 בבוקר 11:00בשעה 

 

 כאן צולח - 4.2016לחוזר תמריצים 
  

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378טל': תמריצים, חטיבת המס, קבוצת שותף, מנהל  ,רו"ח נדב גיל

 03-7181674תמריצים, חטיבת המס, טל':  קבוצתיועץ בכיר,  ,רו"ח אלי כרמל
 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 לאמור בו.החוזר אלא להסב את תשומת לבך 

 כל הזכויות שמורות.© 
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