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חוזר תמריצים 12.2017
סיוע להקמת מפעלים תעשייתיים בדימונה ,ערד
וירוחם  -הגשת בקשות עד  30באוגוסט 2017

שלום לכולם,
במטרה לעודד השקעות ולייצור מקומות תעסוקה חדשים בדימונה ,ערד וירוחם,
פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה )לשעבר מרכז ההשקעות( הודעה על הקצאה חדשה לפי הוראת
מנכ"ל  4.46כדלקמן:
קהל היעד הוא תאגידים שמעוניינים להקים או להעתיק את פעילותם לדימונה ,ערד
או ירוחם ותחום פעילותם בענפי תעשיות טכנולוגיה עילית ו -מעורבת עילית כגון:
תרופות ,רכיבים אלקטרוניים ,כלי טיס ,מכונות ומנועים חשמליים.
גובה הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של  30%מסך התכנית העסקית
המאושרת .התקציב הכולל בהקצאה זו הינו  83מיליון ש"ח.
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה
במספר קריטריונים של ,תחום עיסוק ,מספר עובדים ועלות שכרם ,כמפורט בחוזר
המלא.

.16:00  בשעה30/08/2017 המועד האחרון להגשות בקשות בכל התכניות הינו

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
 מסלול למשיכת מפעלים- 4.46 לצפייה בהוראת מנכ"ל
 לחצו כאן-  ערד וירוחם,תעשייתיים לדימונה
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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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