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סימוכין144329 :

אל:

לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 1.2018

א.ג.נ,.

הנדון :תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים
במחוז הצפון – הגשת בקשות עד  18למארס 2018
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  .4.50היקף התקציב בהקצאה הנוכחית הינו  30מיליון .₪
 .1התנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת הבקשה:
.1.1

המבקש הינו עסק או תאגיד הרשום בישראל שהינו עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף
התשל"ו .1976-צורות ההתאגדות האפשרויות הינן :עוסק פטור ,עוסק מורשה ,חברה בע"מ ,שותפות
רשומה או תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית.

.1.2

המבקש הוא בעל מחזור כספי שנתי של עד  100מיליון .₪

.1.3

המבקש ממוקם במחוז הצפון כהגדרתו במשרד הפנים.

.1.4

המבקש משתייך לענפי המסחר והשירותים כהגדרתם על ידי הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה – הסיווג
האחיד של ענפי הכלכלה  ,2011עסקים הנמצאים בסדר  G,H,I,J,Nוענפים  95ו 96-מסדר  .Sלדוגמה:
מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון של כלי רכב מנועיים ואופנועים ,שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות,
שירותי אירוח ואוכל ,הוצאה לאור ,שידורי תקשורת ,תכנות מחשבים ,שירותי ניהול ותמיכה ,תיקון של
מחשבים ועוד.

.1.5

המבקש היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח
האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.

.1.6

המבקש צירף תכנית עסקית מפורטת בה מפורטים דרכי הפעולה לשיפור הפריון והחדשנות.

.1.7

המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים ,הקפאת הליכים או פירוק ואין לו
חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה ולרשויות המס.

.1.8

המבקש אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.

 .2שיעור הסיוע:
.2.1

הסיוע יינתן עבור ה"הוצאות המוכרות" כמפורט מטה וכפי שיאושרו בתכנית המאושרת .ההוצאות
המוכרות כוללות:
.2.1.1
.2.1.2

.2.1.3
.2.1.4
.2.1.5

עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות :עלויות ייעוץ ,לרבות תכנון וליווי הטמעה ,ובתנאי שלא
מדובר בעובדים קבועים של הגורם העסקי ,למעט עלויות שכר עבור ביצוע התאמות בהון האנושי
הקיים בתקופת התכנית.
עלויות שיפור חדשנות מערך ניהול ,המלאי והספקים :עלויות מערך ניהול רכש ,אפיון והטמעה
לטכנולוגיה קיימת ,כגון מערכת  ,ERPתוכנות רישיונות לשימוש בטכנולוגיה ,רישיונות שימוש
בענן וכיוצ"ב וכן עלויות רכש והטמעה של רכיבים לייעול תהליכי עבודה  /תפעול  /אספקה  /מלאי
 /בקרה איכות וכיוצ"ב.
עלויות רכש מערכות בקרה ואוטומציה :עלויות רכש למערכות בקרה והאוטומציה בתהליכי
העבודה ותהליכים תומכים.
עלויות שיפור חדשנות מערכי השיווק :עלויות רכש לטכנולוגיה קיימת ,כגון מערכת ,CRM
תוכנות ,רישיונות לשימוש בטכנולוגיה ,מערכות דיוור אלקטרוני ,שליחת  ,SMSממשקים לאתר
אינטרנט וכיוצ"ב.
עלויות הטמעת השימוש במערכת השיווק :עלויות רכש לשדרוג והתאמת טכנולוגיה קיימת ,כגון
אתר אינטרנט ,תוכנות ,רישיונות לשימוש בטכנולוגיה וכיוצ"ב.

.2.2

המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות ,יהיה בשיעור של  50%מסך התכנית ,בהתאם לתכנית
העסקית המאושרת ועד לתקרה של  500אלף .₪

.2.3

סכום הסיוע ישולם באופן הבא:
 85% .2.3.1מהתשלום יינתן על בסיס יישום וביצוע אבני הדרך של התכנית.
 15% .2.3.2מהתשלום יינתן על בסיס דוחות של שנה מלאה לאחר סיום התכנית והתאם לעמידה ביעד
שיפור הפריון כפי שהוצג על ידי המבקש .תשלום זה יינתן באופן יחסי לעמידה ביעדי שיפור
הפריון ומותנה בכך שתוצג עמידה בשיעור של  30%מהיעד.

 .3תקופת התכנית והסיוע:
.3.1

הוצאות התכנית העסקית להגדלת הפריון יוכרו ממועד הגשת הבקשה במלואה או מיום אישור התכנית-
כפי שיבחר המבקש.

.3.2

תקופת התכנית והסיוע הינה  24חודשים.
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 .4בחירת הזוכים וביצוע הקצאה אקראית
.4.1

הועדה תבחן את הבקשות בהתאם לאמות המידה הבאות:

.4.1.1
.4.1.2
.4.1.3
.4.1.4

איכות התכנית להגדלת הפריון (( )40%תימדד על ידי שיעור הגידול בערך מוסף לשעת עבודה)
רמת החדשנות של התכנית ()20%
פוטנציאל עסקי ()20%
התרשמות כללית של חברי הועדה ()20%

 .5בחירת הזוכים וביצוע הקצאה אקראית
.5.1

לבחירת הזוכים תתבצע הקצאה אקראית וזאת במידה ובפני הועדה קיימות לפחות  50בקשות שקבלו
ציון  60נקודות לפחות:

.5.1.1
.5.1.2

שלב א' -בקשות זוכות – עד  40%מהבקשות בעלות הניקוד הגבוה ביותר ולא יותר מ 30-בקשות.
שלב ב' -לגבי יתרת הבקשות שמשתתפות בהקצאה האקראית הזכייה תהיה לסירוגין לפי סדר
דירוגן :הבקשה הראשונה זוכה ,השנייה-לא זוכה ,השלישית-זוכה וכך הלאה עד גובה יתרת
התקציב.

לצפייה בהודעה על פתיחת התכנית – לחץ כאן.
נציין שלהקצאה תקציב מוגבל ותאריך הגשה סופי ולכן למועד ולאופן הגשת הבקשות חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085378 :
רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ ,שותף ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.073-3994157 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085278 :
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© כל הזכויות שמורות
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