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201771. תמריציםחוזר   
 עד בקשות הגשת - מלא מקמח לחם לייצור מענקים
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 שלום לכולם,

פרסם לאחרונה משרד הכלכלה  ,במטרה להגביר התחרות בשוק הלחם מקמח מלא

מסלול לעידוד  – 4.48והתעשייה הודעה על הקצאה חדשה לפי הוראת מנכ"ל 

 התחרות בשוק הלחם מקמח מלא.

 

יזמים או תאגידים שמעוניינים להקים או להרחיב את  ,קהל היעד הוא משקיעים

 פעילותם לתחום ייצור לחם מקמח מלא, לרבות שדרוג של מפעל קיים.

 

מסך התכנית העסקית  30%יוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של גובה הס

 ש"ח למבקש סיוע בודד. 10,000,000המאושרת ועד לתקרה של 

 

 

 12:00ועד לשעה  2017 נובמברב 6הינו  הז מכרזהמועד האחרון להגשת בקשה ב

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 

מסלול לעידוד התחרות  - 4.48 הוראת מנכ"לב לצפייה

 לחצו כאן - בשוק הלחם מקמח מלא

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/17_2017.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/pages/04-48.aspx


  

 לחצו כאן -לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 03-7181674, מנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': רו"ח אלי כרמל

 
 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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