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תמריצים 17.2017
א.ג.נ,.
הנדון :מענקים לייצור לחם מקמח מלא  -הגשת בקשות עד  6בנובמבר 2017
במטרה להגביר התחרות בשוק הלחם מקמח מלא פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות
להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה הודעה על הקצאה חדשה לפי הוראת מנכ"ל  – 4.48מסלול לעידוד התחרות
בשוק הלחם מקמח מלא.
מטרת ההוראה היא לעודד הגדלת כושר הייצור של לחם מקמח מלא באמצעות:
 הקמת מאפיות תעשייתיות
 הרחבת מאפיות תעשייתיות
 שדרוג של הקמת מפעלי מזון המייצרים לחם למאפיות תעשייתיות
באופן שיאפשר למאפיות התעשייתיות להוזיל את רמת המחירים ,לייצר מגוון מוצרים ולעלות את טיב ,איכות ורמת
השירות בשוק זה.
בהוראת המנכ"ל" ,לחם מקמח מלא" מוגדר כנדרש בתקן ישראלי (ת"י)  1241ו" -קמח חיטה מלא" מוגדר כנדרש בת"י
" . 46שוק קמעונאי" מתייחס למכירת מוצרים לצריכה פרטית או לחילופין לרשתות שיווק וחנויות לממכר מזון.
תנאים עיקריים להגשת בקשה בהקצאה זו:
 .1מבקש הסיוע הינו חבר בני אדם אשר התאגד בישראל כדין ופועל ע"פ דיני מדינת ישראל.
 .2מבקש הסיוע או תאגיד קשור העוסק בייצור לחם ,יחד ולחוד ,לא מחזיק בנתח שוק העולה על  10%ממחזור
המכירות הקמעונאי של שוק הלחם .לעניין זה –  10%ממחזור המכירות הקמעונאי הוא ( ₪ 61,948,619לפי נתוני
משרד הכלכלה והתעשייה לשנת  .)2016יובהר כי אין מניעה שתאגיד קשור העוסק במכירה ושיווק בלבד יגיש
בקשה להשתתף במסלול.
 .3בכוונת מגיש הבקשה לבצע אחד מהבאים:
 .3.1להקים מאפייה תעשייתית האופה לחם מקמח מלא;
 .3.2להרחיב מאפייה תעשייתית האופה לחם מקמח מלא;
 .3.3לשדרג מפעל מזון המייצר לחם למאפייה תעשייתית האופה לחם מקמח מלא ובלבד שההשקעות נשוא
הבקשה נועדו להגדיל את כושר הייצור של לחם מקמח מלא.

 .4מבקש הסיוע מתחייב לייצר לחם מקמח מלא בהיקף ייצור שנתי של  692,662.8ק"ג לפחות.
 .5מבקש הסיוע מתחייב לשווק לפחות את הכמות הנ"ל לשוק הקמעונאי בלבד .יובהר ,כי אין מניעה לשווק את שאר
תוצרת המפעל לשווקים נוספים ,אך שיווק זה לא ייחשב כעמידה בהיקפי הייצור הנדרשים בהוראה זו.
 .6במידה ומדובר במבקש סיוע המעוניין להרחיב מאפייה תעשייתית או לשדרג מפעל מזון המייצר לחם למאפייה
תעשייתית -הוא בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים מבעל רישיון יצרן אשר הונפק על ידי משרד הבריאות.
 .7לא הוגשה בקשה נוספת לקבלת סיוע לפי הוראת מנכ"ל זו על ידי תאגיד קשור העוסק בייצור לחם.
 .8מבקש הסיוע הוא בעל איתנות פיננסית ומקורות מימון מוכחים שיאפשרו את קיומה של תכנית הייצור והשיווק.
 .9מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים או פירוק ואין לו חובות
בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .10גובה הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של  30%מסך ההשקעות המזכות המאושרות ועד לתקרת מענק
של  10מיליון .₪
ההשקעות המזכות הינן:
 .10.1השקעות הון :ציוד ומכונות חדשות ,ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי),
התקנת ציוד ,מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור ,וכן ההשקעות הבאות המוגבלות כולן בתקרה של עד 50%
מסך כל ההשקעות המזכות האחרות שיוכרו :בנייה ,הוצאות פיתוח קרקע ותשתית ,למעט תשלום אגרות והיטלים
לרשויות הרלוונטיות ,התקנות מערכות במבנה ,שיפורים במושכר ,הוצאות תכנון ופיקוח עליהם ועלות רכישת או חכירת
מקרקעין לצורך הקמת המפעל.
 .10.2הוצאות רכות :הוצאות מיתוג ,הוצאות שיווק והקמת מערך הפצה ,הוצאות בגין רישיון עסק לפי סעיף  4לחוק רישוי
עסקים ,תשכ"ח –  ,1968הוצאות בגין אגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה
להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל –  ,1970רישיונות והיתרים סטטוטוריים הנדרשים להפעלת מאפייה תעשייתית.

 .11החלוקה בין סוגי ההשקעות תהיה כדלקמן :בין  100%-80%מסך ההשקעות המזכות עבור השקעות הוניות ,ובין
 20%-0%בהתאמה עבור השקעות רכות .יובהר כי סך החלוקה בין סוגי ההשקעות רכות והוניות צריך להיות
 .100%לדוגמה :השקעה בשיעור של  85%בהשקעות הוניות ,מחייבת השקעות רכות בשיעור של .15%
 .12ההשקעות המזכות יוכרו רק החל ממועד הגשת הבקשה למסלול ועד סיום תקופת הביצוע שהינה  36חודשים
המתחילים ממועד כתב האישור (למעט הוצאות בגין שיווק ומיתוג -שניתן להכירן גם לאחר תקופה זו).
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 .13עם תום תקופת הביצוע ,ולמשך שלוש שנים התאגיד יידרש להפעיל מאפייה תעשייתית לאפיית לחם מקמח
מלא ,לייצר בהיקף ייצור שנתי בהתאם לתכנית העסקית ולשווק תוצרת המפעל עליו התחייב בבקשתו (להלן
"תקופת ההפעלה").
 65% .14מסך הסיוע יינתן במקביל לביצוע שוטף של השקעות ובכפוף להעמדת ערבות בנקאית בסכום זהה למענק.
 30% .15מסך הסיוע יינתן לאחר הגשת דוח ביצוע סופי ואישורו ו  5%-נוספים ישולמו בתום תקופת ההפעלה ,בכפוף
לעמידה המלאה בתנאי ההוראה ותנאי כתב האישור.
בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .16הגשת בקשה תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו תאגידים יגישו בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה וידורגו
בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .17הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,בבואה לבחון מתן סיוע לחברה
פלונית :דירוג סיכון פיננסי עפ"י חוות דעת של בודק מקצועי מטעמה ,נתח השוק של מבקש הסיוע בשוק הלחם
מקמח מלא בשוק קמעונאי ,אורכה של תקופת הביצוע (במידה וקצרה מ 36-חודשים) והערכת החדשנות
הטכנולוגית הגלומה בהשק עות עפ"י חוות דעת של בודק מקצועי מטעם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
(לשעבר המדען הראשי).
 .18הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  7,500ש"ח שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות
בגובה של  5%מסכום המענק המאושר .ערבות זו היא בנוסף לערבות המוזכרת בסעיף  14הנ"ל.
המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו  6בנובמבר  2017ועד לשעה .12:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.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
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