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חוזר תמריצים 3.2017
תכנית לסיוע בשיווק לחו"ל של מינהל סחר חוץ –
"קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים"

שלום לכולם,
במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל פרסם לאחרונה משרד הכלכלה
והתעשייה ,באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ ,הקצאות חדשות לתכנית "קרן סיוע
בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים" .נזכיר כי ההקצאות החדשות בתוכניות" :כסף חכם"
ו"-מאגדי תשתית" נזכרו בחוזר תמריצים .2.2017
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה
במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות ,כמפורט בחוזר המלא.
ב"קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים" ההוצאות המוכרות הינן :רכישת
מסמכים ,שכירת יועצים מקצועיים וקבלני משנה בארץ או בחו"ל ,שכר עבודה ,ציוד
וחומרים ,הוצאות נסיעה ואש"ל.
קיימים שני מסלולים:
מסלול א' :השתתפות במימון הוכחות היתכנות  -המענק הכספי במימון הוכחת
היתכנות יהיה בגובה של עד  50%מההוצאות המוכרות ולא יותר מ 500-אלף ₪
עבור פרויקט ששוויו מעל  1מיליון דולר.

 המענק הכספי להשתתפות-  השתתפות במימון הכנת הצעת למכרז:'מסלול ב
 מההוצאות המוכרות לעבודה50% במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד
 להצעה עבור פרויקט בשווי מינימלי של חצי מיליון דולר ועד₪  אלף200-ולא יותר מ
המענק הכספי- מיליון דולר1- ועבור פרויקט ששוויו למעלה מ. מיליון דולר1
 מההוצאות50% להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד
.₪  אלף400-המוכרות לעבודה ולא יותר מ
 המועד האחרון להגשת בקשות למקצה האחרון הינו.לתכנית מספר מקצים
.30/06/2017

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
–"קרן סיוע בפרויקטים5.4 לצפייה בהוראת מנכ"ל
 לחצו כאן- "לאומיים-ומכרזים בין
:למידע ופרטים נוספים
03-6085378 :' טל, חטיבת המס, מנהל מחלקת תמריצים, שותף,רו"ח נדב גיל
03-7181674 :' טל, חטיבת המס, מחלקת תמריצים, מנהל,רו"ח אלי כרמל

 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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