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חוזר תמריצים 14.2017
סיוע לחברות שייקלטו עובדים חדשים בפריפריה
החברתית ,בנגב ובגליל  -הגשת בקשות עד 17
בספטמבר 2017

שלום לכולם,
במטרה ליצור מקומות תעסוקה חדשים בפריפריה פרסם לאחרונה המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל הודעה על הקצאה חדשה תחת השם "נוהל סיוע לחברות
למטרת עידוד תעסוקה איכותית וקליטת עובדים חדשים בפריפריה החברתית ,בנגב
ובגליל לשנת ."2017
קהל היעד הוא חברות הממוקמות או שיקימו פעילות בנגב ,בגליל או בפריפריה
החברתית ומעוניינות להתרחב ולקלוט עובדים חדשים באמצעות רכישת ציוד
ואמצעים נדרשים או באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה ,תשתיות וכדומה או
השתתפות בהיסעי עובדים או הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות.
גובה הסיוע הינו עד  ₪ 2,500,000לחברה.
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה
במספר קריטריונים של מחזור הכנסות )מעל  2.5מיליון  (₪ומספר עובדים )קליטה
של לפחות  5עובדים חדשים( ,כמפורט בחוזר המלא.
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו  17בספטמבר .2017
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