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חוזר תמריצים 9.2018
מענקים למפעלים תעשייתיים ביישובי הבדואים בנגב -
הגשת בקשות עד  2בספטמבר 2018

שלום לכולם,
במטרה לתמרץ מפעלים תעשייתיים לפעול ביישובי הבדואים בנגב (באזורי תעשייה
המצויים בנפת באר שבע) ,פרסם משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות הרשות
להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,הודעה על פתיחת מקצה ייחודי (בהתאם
להוראת מנכ"ל  )4.49במסגרתו יינתנו מענקים להקמה ,הרחבה או העתקה של
מפעלים באזורים הנ"ל.
המענק יכול להגיע לעד  3מיליון  ₪למפעל עבור השקעות בציוד ומכונות חדשות,
בנייה ,הוצאות בגין שירותי ייעוץ ותכנון ועוד ,כמפורט בחוזר המלא.
סך התקציב במקצה זה הינו  25מיליון .₪
המועד האחרון להגשת בקשה במקצה זה הינו  2בספטמבר  2018עד לשעה
.18:00

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן

 לחצו כאן- לצפייה בהודעה על פתיחת המסלול
 "מסלול למשיכת מפעלים- 4.49 לצפייה בהוראת מנכ"ל
 לחצו כאן- "תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב
: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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