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 2.2020תמריצים חוזר 

 בשלושה מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת מענקים

 4.54 ל"מנכ הוראת לפי מסלולים

 

 

  שלום לכולם,

 

כלה, משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכל

 יינתנו מענקים םלאחרונה הודעה על פתיחת שלושה מקצים חדשים במסגרת פרסם

לחברות תעשייתיות אשר בכוונתן לבצע מעבר לייצור מבוסס  ₪מיליון  100בסך של 

Industry 4.0 לסייע בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקווי ייצור בכך ו

 .במפעל

 

 שלושת המקצים הינם:

 נתן על בסיס שיטת "הקצאה תחרותית"יהסיוע יבו  - מסלול ראשי. 

  בהם הסיוע יינתן על בסיס  -תת מסלול א' ותת מסלול ב'  -מסלולים מהיריםשני

בעקבות המשבר שיצר נגיף  חד פעמיים םשיטת "כל הקודם זוכה" והינם מסלולי

 הקורונה.

 

, אשר מעוניינים להטמיע או לשדרג בכל רחבי הארץלתאגידים  יםמיועד המסלולים

טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל קיים בתאגיד, או בקו ייצור )קיים או חדש( במפעל. 



כוללים בעיקר עמידה  בקשות במסגרת המסלולים תנאי הסף העיקריים להגשת

 ועוד. מחזור מכירות, מס' עובדיםבמספר קריטריונים של 

 

 שיעור הסיוע, ₪' מ 400של עד  הכנסות עם מחזור למפעליםבמסלול ראשי, המיועד 

 ₪.מיליון  3ועד תקרת מענק של  המאושרות מסך ההשקעות 30%עד  20%הינו 

' מ 200של עד  הכנסות מחזורבשני תתי מסלול המהירים, המיועדים למפעלים עם 

 60עד  -מסך ההשקעות ותקרת המענק במסלול א' 20-30%שיעור הסיוע הינו , ₪

והכל בהתאם למחזור הפעילות, מיקום  אלפי ש"ח, 225ובמסלול ב' עד ₪ אלף 

 בהוראת המנכ"ל. יםכפי שמופיע ותנאים נוספים המפעל

 

 .15:00 שעהב 03/09/2020בקשות ניתן להגיש עד 

ולסייע להן להיוועץ עמנו סוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן חברות אשר האנו מזמינים 

 להיערך בהתאם.

 

 לחצו כאן - בהודעת משרד הכלכלה והתעשייהלצפייה 
 

 לחצו כאן - לצפייה בחוזר המלא
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

-03טל':  ,Deloitteמנהל מחלקת התמריצים, חטיבת המס,  שותף, ,רו"ח נדב גיל

6085378 

טל':  ,Deloitte מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס, ,אביב אליעזר שלורו"ח 

03-6085278  

 
מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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