ישראל | חטיבת המס |  31במאי 2016

חוזר תמריצים 5.2016
תכניות סיוע לקליטת עובדים נוספים ב 3 -מסלולים :מסלול שכר
גבוה ,מסלול עוגן ,מסלול חברות סייבר
הגשת בקשות עד 31/08/2016
לקוחות וידידים יקרים,
קישורים רלבנטיים:
במטרה לעודד יצירת משרות בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ,פרסם לאחרונה משרד
הכלכלה והתעשייה הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראות מנכ"ל (הוראת מנכ"ל
.)4.18
הקצאה תחרותית זו כוללת שלושה מסלולים :מסלול חברות סייבר ,מסלול שכר גבוה
ומסלול עוגן.
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת המסלולים הינם:
 מחזור מכירות כולל (לרבות חברות אם ,חברות בנות וחברות קשורות) העולה על
 100מיליון .₪
 פעילות סייבר או פעילות תעשייתית.
 פעילות באזור עדיפות לאומית.
התקציב בהקצאה זו הינו  57מיליון .₪
הסיוע לאורך ארבע שנים יקבע לפי שיעור סיוע ממוצע של ( 33.75%במסלולים שכר
גבוה ועוגן) ו( 25%-במסלול חברות סייבר) מעלות השכר של העובדים החדשים.
המועד האחרון להגשת בקשות הינו  31/08/2016בשעה .14:00

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
לצפייה בהוראת מנכ"ל  - 4.18לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס טל'03-6085378 :

דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"

03-7181674 :' טל, חטיבת המס, מחלקת תמריצים,רו"ח אלי כרמל
 שכן אין,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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