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 19.2017 תמריציםחוזר 

תכניות לסיוע בשיווק לחו"ל של מינהל סחר חוץ: "שער 

"קרן  -לשיווק בינלאומי", "כסף חכם", "מאגדי תשתית" ו

סדרי הגשה  -לאומיים" -סיוע בפרויקטים ומכרזים בין

 2018לרבעון הראשון של שנת 

 

 

 לכולם, שלום

במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל פרסם משרד הכלכלה והתעשייה, 
באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ, הודעה על סדרי הגשות בתכניות הבאות לרבעון 

 :2018הראשון של שנת 

הסיוע יינתן בגין הוצאות כגון:  "כסף חכם" -"שער לשיווק בינלאומי" ובתוכניות 
יועצים מקומיים המתמחים בשווקי היעד, השתתפות בתערוכות וכנסים, כלי שיווק 

ל, פרסום, איסוף מידע, תקינה, "ומכירה אינטרנטיים, הקמת מערכי שיווק והפצה בחו
ייעוץ משפטי, ועוד. התכניות נבדלות בעיקר בתנאי הסף של היקף הייצוא השנתי 

 הנדרש. המינימלי
 
יינתן מענק עבור השתתפות  "לאומיים-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין"ב

במימון הוכחות היתכנות ועבור השתתפות במימון הכנת הצעה למכרז. ההוצאות 



המוכרות הינן: רכישת מסמכים, שכירת יועצים מקצועיים וקבלני משנה בארץ או 
 בחו"ל, שכר עבודה, ציוד וחומרים, הוצאות נסיעה ואש"ל. 

 
הבקשות לשלוש התכניות הנ"ל יבחנו וידונו בנפרד על פי סדר הגשתן ועד לגמר 

 התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:
 31/01/2018ועד  01/01/2018בקשות שיוגשו מיום 
 28/02/2018ועד  01/02/2018בקשות שיוגשו מיום 
 31/03/2018ועד  01/03/2018בקשות שיוגשו מיום 

 
מענק הכולל השתתפות במימון ההוצאות  יינתן "מאגדי תשתית"בתכנית 

, טיסות, עלויות חומרים ושכר עבודה, תכנון הנדסי: הכספיות המוכרות כגון
אגרות ורישיונות הנדרשים , ביטוחים, וכן עלויות משפטיותשירותי ייעוץ ופרסום 

  .להקמת מתקן ההדגמה
 

ועד ליום  01/01/218בתכנית "מאגדי תשתית" ניתן להגיש בקשות מיום 
 . הבקשות יבחנו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב.31/03/2018

 
דה להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמי תנאי הסף העיקריים

 במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות, כמפורט בחוזר המלא.

 

 לחצו כאן –בחוזר המלא  לצפייה
 

 לחצו כאן -"שער לשיווק בינלאומי"  – 5.12לצפייה בהוראת מנכ"ל 

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

 לחצו כאן -"מאגדי תשתית"  – 5.11לצפייה בהוראת מנכ"ל 

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

 לחצו כאן
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': , רו"ח נדב גיל
 שותף, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, ,רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ

 .073-3994157טל': 

 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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