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חוזר תמריצים 12.2018
מקצה ייעודי לחברות במחוז הצפון בתכניות לסיוע בשיווק
לחו"ל של מינהל סחר חוץ" :שער לשיווק בינלאומי"" ,כסף
חכם" ,ו"-קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים" -
הגשת בקשות עד  15באוגוסט 2018

שלום לכולם,
במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה
והתעשייה ,באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ ,הודעה על מקצים מיוחדים לחברות
במחוז הצפון בלבד" :שער לשיווק בינלאומי" (של"ב)",כסף חכם" ו"-קרן סיוע
בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים".
בתוכניות "שער לשיווק בינלאומי" ו"-כסף חכם" הסיוע יינתן בגין הוצאות כגון:
יועצים מקומיים המתמחים בשווקי היעד ,הכשרה בתחום הייצוא ,השתתפות
בתערוכות וכנסים ,כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים ,הצגת המוצרים /השירותים -כולל
התקנת מתקן הדגמה מסחרי ,הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל ,פרסום ,איסוף
מידע ,תקינה ,ייעוץ משפטי ,ביטוח ועוד.

.התכניות נבדלות בעיקר בתנאי הסף של היקף הייצוא השנתי המינימלי הנדרש
 אלף250 תכנית "שער לשיווק בינלאומי" מיועדת לחברות בעלות היקף ייצוא של עד
.דולר ולתכנית "כסף חכם" תנאי היקף ייצוא מינימליים שונים
לאומיים" יינתן מענק עבור השתתפות-ב"קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין
 ההוצאות.במימון הוכחות היתכנות ועבור השתתפות במימון הכנת הצעה למכרז
 שכירת יועצים מקצועיים וקבלני משנה בארץ או, רכישת מסמכים:המוכרות הינן
. הוצאות נסיעה ואש"ל, ציוד וחומרים, שכר עבודה,בחו"ל
.הבקשות יבחנו וידונו בנפרד בכל תכנית
.2018  באוגוסט15 המועד האחרון להגשת בקשה בכל התכניות הינו עד
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה
. כמפורט בחוזר המלא,במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
 לחצו כאן- לצפייה בהודעה על פתיחת התכניות למחוז הצפון בלבד

 לחצו כאן- " "שער לשיווק בינלאומי- 5.12 לצפייה בהוראת מנכ"ל
 לחצו כאן- " "כסף חכם- 5.10 לצפייה בהוראת מנכ"ל
- "לאומיים- "קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין- 5.4 לצפייה בהוראת מנכ"ל
לחצו כאן
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 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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