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אל :לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 3.2017
א.ג.נ,.

הנדון :תכנית לסיוע בשיווק לחו"ל של מינהל סחר חוץ " -קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים"
במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות יחידת מינהל סחר
חוץ ,הקצאות חדשות לתכנית "קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים" .נזכיר כי ההקצאות החדשות בתוכניות:
"כסף חכם" ,ו" -מאגדי תשתית" נזכרו בחוזר תמריצים .2.2017

עיקרי תכנית "קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים"
הוראת מנכ"ל  -5.4מטרת הקרן היא לסייע במימון העלויות הכספיות הכרוכות בגישה להשתתפות בפרויקטים בין-
לאומיים בחו"ל וזאת מתוך מטרה להביא להגדלת כושר התחרות של תאגידים ישראלים בשווקים הבין-לאומיים.
 .1תנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת הבקשה:
 .1.1תאגיד אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל.
 .1.2לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי וכן לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית ,למעט חברה ממשלתית הפועלת בשוק
תחרותי ובלבד שהכנסותיה אינן מתעריף או סובסידיה ממשלתית ,ושאינה חברה מתוקצבת .בנוסף ,לא יינתן
סיוע למוסד ציבור כמשמעותו בסעיף 3א לחוק יסודות תקציב המדינה ,התשמ"ה.1985-
 .1.3מחזור המכירות השנתי של התאגיד אינו גבוה מ 400-מיליון  ₪בהתאם לנתונים בדוחות הכספיים המאוחדים
של מגישת הבקשה.
 .1.4למבקש אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 .1.5המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים ,הקפאת הליכים או פירוק ,או בהליכים
משפטיים/בוררות עם מי מהארגונים הכלכליים הבינ"ל הבאים ,IMF ,EBRD :הבנק העולמי ,הבנקים לפיתוח
אזורי או שלוחותיהם.
 .1.6המבקש אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה לביצוע העבודה.

 .1.7המבקש אינו מקבל מימון מהמזמין העולה על  30%מעלות העבודה ,אינו שותף פוטנציאלי לרווחי הפרויקט
ואינו בעל מניות בו .פרויקט מוגדר כאספקת מוצרים או שירותים ומוצרים בהיקף כספי מוערך מראש ,בעקבות,
הוכחת היתכנות או זכייה במכרז ובלבד שאינם לאספקת מוצרים או שירותים או שירותים ומוצרים לגורמים
צבאיים או כאלה המופיעים בצווים מכוח חוק הפיקוח של יצוא ביטחוני התשס"ז.2007-
 .1.8חלקו של המבקש בפרויקט חייב להיות בעל ערך מוסף ישראלי של  35%לפחות או  2מיליון דולר ערך מוסף
ישראלי ,לא כולל רווח ,לפי הנמוך מביניהם .ערך מוסף ישראלי מוגדר כתרומה הכלכלית של הפרויקט למשק
הישראלי שמקורה בתשומות ישראליות לרבות כוח אדם ,תכנון ,ייעוץ ,טכנולוגיה ,ייצור ,אמצעים פיסיים ורווח,
ובלבד שהערך המוסף היחיד אינו הרווח.
 .1.9המבקש לא הגיש יותר משתי בקשות בשנה קלנדרית.
 .2שיעור הסיוע:
 .2.1מסלול א' :השתתפות במימון הוכחות היתכנות
המענק הכספי במימון הוכחת היתכנות יהיה בגובה של עד  50%מההוצאות המוכרות ולא יותר מ 500 -אלף
 ₪עבור פרויקט ששוויו מעל  1מיליון דולר.
 .2.2מסלול ב' :השתתפות במימון הכנת הצעה למכרז
המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד  50%מההוצאות
.2.2.1
המוכרות לעבודה ולא יותר מ 200-אלף  ₪להצעה עבור פרויקט בשווי מינימלי של חצי מיליון דולר ועד
 1מיליון דולר.
המענק הכספי להשתתפות במימון הכנת הצעה למכרז יהיה בגובה של עד  50%מההוצאות
.2.2.2
המוכרות לעבודה ולא יותר מ 400-אלף  ₪להצעה עבור פרויקט ששוויו למעלה מ 1-מיליון דולר.
המענק יינתן אך ורק בגין מכרז שהמועד האחרון להגשה אליו הוא לפחות  30יום ממועד הגשת
.2.2.3
הבקשה לקבלת מענק מהקרן.
 .2.3הוצאות מוכרות בגין הגשת הצעה למכרז או הוכחת היתכנות הינן:
רכישת מסמכים.
.2.3.1
שכירת יועצים מקצועיים בארץ או בחו"ל.
.2.3.2
שכירת קבלני משנה בארץ או בחו"ל.
.2.3.3
שכר עבודה:
.2.3.4
תקרת השכר שתוכר ע"י הקרן תעמוד על  ₪ 30,000בחודש (עלות לחברה) במשרה
.2.3.4.1
מלאה.
שיעור התעסוקה של מנכ"ל או בעליי עניין במסגרת תכנית מאושרת בקרן לא תעלה על
.2.3.4.2
 35%משרה בחודש.
ציוד וחומרים הנדרשים להוכחות ההיתכנות.
.2.3.5
הוצאות הכרוכות בנסיעות אל מדינת היעד.
.2.3.6
קצובת אש"ל עד לסכום של  ₪ 1,000ליום עבודה.
.2.3.7
 .2.4הוצאות הנסיעה והאש"ל לא יעלו על  30%מסך המענק הכספי.
 .2.5במקרה של מימון חלקי מהמזמין (עד  30%מעלות העבודה) ,ינוכה חלק זה מההוצאות המוכרות.
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 .2.6לא יאושר מענק בגין הוכחת היתכנות והגשת הצעה למכרז בעבור אותו פרויקט.
 .3תקופת הסיוע:
המענק יינתן לתקופה של עד  12חודשים ותחילתו מהמועד הקובע בכתב האישור -המועד בו קיבלה החברה הודעה
על זכייתה (או אי זכייתה) בפרויקט .ניתן לקבל אורכה של שנה.
 .4החזר מענק:
תאגיד יעביר לוועדה דו"ח בדבר זכייתו או אי זכייתו בפרויקט לא יאוחר מ 30-ימים מקבלת ההודעה על כך
מהמזמין .תאגיד שקיבל מענק וזכה בפרויקט –יחזיר את מלוא המענק בתוך תקופה שלא תעלה על  12חודשים
מהמועד הקובע כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן .במקרה בו התאגיד לא זוכה -המענק לא ידרש חזרה.
 .5הבקשות לתוכנית יבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:
 הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום – 28/02/2017
 הגשות שיבוצעו מיום  1/03/2017עד ליום 31/03/2017
 הגשות שיבוצעו מיום  1/04/2017עד ליום 30/04/2017
 הגשות שיבוצעו מיום  1/05/2017עד ליום 31/05/2017
 הגשות שיבוצעו מיום  1/06/2017עד ליום 30/06/2017
הועדה בוחנת את הבקשות לפי אמות מידה הכוללות ,בין היתר ,את התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי,
האם מדובר בפעילות חדשה ומחזור המכירות השנתי של המבקש.
ייצויין כי משרד הכלכה והתעשייה בוחן אפשרות לעדכון הוראת המנכ"ל ולפיכך הנוסח הקובע של ההוראה יהיה
הנוסח התקף במועד ההקצאה.
נציין שלהקצאות הנ"ל תקציב מוגבל ולכן למועד ולאופן הגשת הבקשות חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085378 :דוא"לngil@deloitte.co.il :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-7181674 :דוא"לecarmel@deloitte.co.il :
רו"ח רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085479 :דוא"לrefraim@deloitte.co.il :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085278 :דוא"לavshalev@deloitte.co.il :
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או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
,בכבוד רב
'בריטמן אלמגור זהר ושות
רואי חשבון
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