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חוזר לקוחות
תמריצים 7.2017
א.ג.נ,.

הנדון :סיוע לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן  -הגשת בקשות עד  17במאי 2017
במטרה לעודד השקעות ,להגדיל את היקפי הייצור ולהגביר התחרות בין יצרני המזון ללא גלוטן ,פרסם לאחרונה
משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה (לשעבר מרכז ההשקעות) הודעה על
הקצאה חדשה לפי הוראת מנכ"ל  4.37כדלקמן:
.1

היקף התקציב בהקצאה זו יהיה  7.5מיליון ש"ח.
תנאים עיקריים להגשת בקשה בהקצאה זו:

.2

מבקש הסיוע הינו תאגיד.

.3

מבקש הסיוע ייצר לפחות שניים מהמוצרים :כיכר לחם ארוז ,לחמניות ארוזות ,פיתות ארוזות ,פסטה ואטריות
ודגני בוקר (להלן "מוצרי הבסיס") לפי היקפי הייצור שנקבעו בהוראת המנכ"ל.

.4

מחזור המכירות של מבקש הסיוע או תאגיד קשור הינו:
 7.1בתחום המזון ללא גלוטן – לא עלה על  200מיליון  ₪בשנת .2016
 7.2בתחום המזון (כולל מזון ללא גלוטן) – לא עלה על  400מיליון  ₪בשנת .2016

.5

מבקש הסיוע או תאגיד קשור לא מחזיק בנתח שוק העולה על  20%ממכירות הייצור (בטון) של כל אחד ממוצרי
הבסיס שמוצעים על ידו בנפרד ,לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה לשנת .2015

.6

יצויין ש"מזון ללא גלוטן" מוגדר בהוראת המנכ"ל כמזון שיש בו או שהוסף לו גלוטן בשיעור הקטן מ 20-חלקים
למיליון ,ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן) ,התשנ"ו.1996-

.7

גובה הסיוע :סכום הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של  30%מסך התכנית העסקית המאושרת ועד
לתקרה של  2,500,000ש"ח למגיש בקשה.
ההשקעות המזכות הינן:

.8

 8.1השקעות הון :ציוד ומכונות חדשים ,ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי),
התקנת ציוד ,מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור ,בנייה ובלבד שלא תעלה על  50%מסך ההשקעות
המזכות האחרות שיוכרו ,הוצאות פיתוח קרקע ותשתית ,למעט תשלום אגרות והיטלים לרשויות

הרלוונטיות ,ובלבד שלא תעלה על  50%מסך ההשקעות המזכות האחרות שיוכרו ,התקנות מערכות
במבנה ,שיפורים במושכר ,הוצאות תכנון ופיקוח עליהם ,עלות רכישת או חכירת מקרקעין לצורך הקמת
המפעל שלא תעלה על  50%מסך כל ההשקעות המזכות האחרות שיוכרו.
 8.2הוצאות רכות :הוצאות מיתוג ,הוצאות שיווק והקמת מערך הפצה ,הוצאות בגין רישיון עסק לפי סעיף 4
לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968הוצאות בגין אגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית
לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל –  ,1970רישיונות והיתרים סטטוטוריים
למפעל מזון ללא גלוטן.
.9

הגשת בקשה תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו תאגידים יגישו בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה וידורגו
בהתאם לקריטריונים מסוימים.

 .10להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה ,בבואה לבחון מתן סיוע
לחברה פלונית :דירוג סיכון פיננסי המבוסס על חוות דעת כלכלית ,התחייבות המבקש להיקפי הייצור ממוצרי
הבסיס ,מגוון מוצרי הבסיס המיוצרים במפעל ,תקופת הפעילות ,חדשנות טכנולוגית בתכנית ההשקעות.
 .11הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  7,500ש"ח שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות
בגובה של  5%מסכום המענק המאושר.
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו  17במאי  2017לשעה .12:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן קיים מועד סופי להגשת בקשות בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'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
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© כל הזכויות שמורות

2

www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also
referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description
of DTTL and its member firms.
© 2017 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

3

