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חוזר תמריצים 1.2018
תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים
קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז
הצפון – הגשת בקשות עד  18למארס 2018

שלום לכולם,
במטרה לעודד פעולות של הגדלת פריון בקרב עסקים קטנים ובינוניים הפועלים במחוז
הצפון בתחום המסחר והשירותים ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה,
באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,הודעה על תכנית מענקים חדשה,
בהתאם להוראת מנכ"ל .4.50
הסיוע ניתן עבור מימון הוצאות המיועדות להגדלת הפריון והחדשנות כגון :עלויות
הטמעת טכנולוגיות חדשות ,שיפור מערך הניהול ,המלאי והספקים ,עלויות רכש
מערכות בקרה ואוטומציה ,שיפור מערכי השיווק ועוד .הסיוע לזוכים בתכנית זו יהיה
בשיעור של  50%מסך התכנית ועד לתקרה של  500אלף  .₪היקף התקציב בהקצאה
הנוכחית הינו  30מיליון .₪
תנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת בקשה לתכנית זו:



המבקש הינו אחד מהבאים :עוסק פטור ,עוסק מורשה ,חברה בע"מ ,שותפות
רשומה או תאגיד ללא כוונת רווח (הסיוע ניתן לפעילותו העסקית-כלכלית)
מחזור מכירות של המבקש הינו עד  100מיליון ₪

.פעילות המבקש הינה בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון בלבד



.2018  במארס18 הגשת בקשות עד ליום

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
 – "תכנית להגדלת4.50 לצפייה בהוראת מנכ"ל
הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים
 לחצו כאן- "בתחום המסחר והשירותים
:למידע ופרטים נוספים
, חטיבת המס, מנהל מחלקת תמריצים, שותף,רו"ח נדב גיל
03-6085378 :'טל
, חטיבת המס, מחלקת תמריצים, שותף,רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ
.073-3994157 :'טל
 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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