ישראל | חטיבת המס |  14בספטמבר 2017

חוזר תמריצים 15.2017
מענקים לחברות בירושלים – הגשת בקשות
על בסיס "כל הקודם זוכה"

שלום לכולם,
במטרה לעודד הקמה והרחבה של פעילות חברות בירושלים ולהגדלת מספר
המועסקים בה ,פרסמה לאחרונה הרשות לפיתוח ירושלים הודעה על שלושה נהלים
חדשים כמפורט להלן:
נוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה ומדעי-החיים בירושלים
מענק עבור העסקת עובדים המיועד לחברות בתחום הרפואה ומדעי-החיים
(ביו-מד) ,לרבות חברות המספקות שירותי מחקר ופיתוח בתחום ,המקימות
פעילות חדשה או המרחיבות פעילותן בירושלים או המעתיקות פעילותן
לירושלים .המענק יכול להגיע עד ל 4 -מיליון .₪
נוהל סיוע לחברות הזנק עתירות ידע הפועלות בירושלים
מענק עבור העסקת עובדים לעידוד חברות הזנק עתירות ידע (העוסקות בפיתוח ו/או
ייצור מוצרים בתחומי התעשייה עתירת הידע ,לרבות חומרה ,תוכנה ,ביו-טכנולוגיה
ומיקור חוץ בתחומים אלו) לפעול בירושלים .המענק יכול להגיע עד  600אלף .₪
נוהל סיוע לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים
המענק מיועד לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים שיהיו להם
הוצאות בגין שכירת משרדים .המענק הינו סכום חד פעמי של .₪ 15,000

.תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת הנהלים מפורטים בחוזר המלא
."נציין שלמסלולים הנ"ל תקציב מוגבל וכן הם על בסיס "כל הקודם זוכה
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