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 16.2018 תמריצים חוזר
להגשת בקשות סיוע לתוכניות מו"פ ולתוכניות  קורא קול

 אגרוטק-הרצה )"פיילוטים"( בתחומי החקלאות
 2018באוקטובר  15הגשת בקשות עד ליום 

 

 

 שלום לכולם, 

 

 חדש  קורא קול פרסמה, ופיתוח הכפר החקלאות משרד עם בשיתוף, החדשנות רשות

  .אגרוטקב)פיילוטים(  מו"פ ותכניות הרצה כניותת עבור סיוע בקשות להגשת

 

קול קורא לעידוד תכניות בתחומי החקלאות : 11.2018לחוזר תמריצים בהמשך 

ה התכנית לתמיכה בחברות שמפתחות טכנולוגיות ומוצרים בתחום הורחב ,)אגרוטק(

 האגרוטק, כלהלן.

 

 הקול הקורא הנוכחי כולל בקשות סיוע עבור שני סוגי תכניות:

  מרכזי המו"פ האזוריים של ו/או בשיתוף לקוחות רלבנטיים  תכנית פיילוטביצוע

 משרד החקלאות ושל משרד המדע.

  הן באופן עצמאי והן בשיתוף לפיתוח טכנולוגיות חדשניות תכנית מו"פביצוע ,

 מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2018/11_2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2018/11_2018.pdf


 60% עד של בשיעור קיימת אפשרות לקבלת מענקנערכו עדכונים בהיקף התמיכה ו

 10%-עדיפות לאומית זכאיות ל באזורי הפועלות חברות .המוכרות מההוצאות

 תוספת תמיכה.

 ₪.מיליון  20תקציב התמיכה הכולל לקול הקורא הנוכחי הוגדל והוא עומד על 

 

 15-ה זה, והינו במסגרת קול קורא בקשה להגשת האחרון עודכן המועדכמו כן, 

 .2018באוקטובר 

 

 כאן צולח-לצפייה בחוזר המלא
 

 למידע ופרטים נוספים:

, חטיבת Global Investment and Innovation Incentivesשותף,  ,רו"ח נדב גיל
 03-6085378טל': , Deloitteהמס, 

, חטיבת Global Investment and Innovation Incentivesדירקטור,  ,אנני דגני

  03-6086192טל': , Deloitteהמס, 
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