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חוזר תמריצים 6.2018
מקצה ייעודי לאוכלוסייה הערבית בתכנית "כסף חכם" לסיוע
בשיווק לחו"ל  -הגשת בקשות עד  15ביוני 2018

שלום לכולם,
במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל פרסם משרד הכלכלה והתעשייה,
באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ ,הודעה על פתיחת מקצה ייעודי לאוכלוסייה
הערבית בתכנית "כסף חכם" .הסיוע יינתן בגין הוצאות כגון :יועצים מקומיים
המתמחים בשוק היעד ,השתתפות בתערוכות וכנסים ,כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים,
הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל ,פרסום ,טיסות ,איסוף מידע ,תקינה ,ייעוץ משפטי
ועוד.

 מהבעלות עליהן מוחזקת בידי בעלי50%-המקצה הייעודי מאפשר לחברות שיותר מ
 להתמודד, הדרוזית או הצ'רקסית, הבדואית,מניות מקרב בני האוכלוסייה הערבית
.על קבלת סיוע בתנאי סף נוחים יותר ושיעורי סיוע מוגדלים יותר
 עבור הוצאות שיוצאו בשווקים שונים ברחבי₪ 500,000 המענק יכול להגיע לעד
.קונג- יפן וכן אזור הסחר של הונג, הודו, סין: לשווקים מועדפים₪  מיליון1 העולם ועד
.2018  ביוני15 המועד האחרון להגשת בקשה במקצה זה הינו

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
 לחץ כאן- לצפייה בהודעה על פתיחת המקצה
 לחצו כאן- " "כסף חכם- 5.10 לצפייה בהוראת מנכ"ל
:למידע ופרטים נוספים
,Deloitte , חטיבת המס, מנהל מחלקת תמריצים, שותף,רו"ח נדב גיל
03-6085378 :'טל
,Deloitte , 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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