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חוזר תמריצים 8.2015
מענקים לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב – הגשת בקשות עד
11/10/2015

לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:
דף הבית של חטיבת המס

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה פרסמה לאחרונה קול קורא ובו
הזמנה לחברות להגיש בקשות לקבלת סיוע בפיתוח ועיצוב מוצרים.
במסגרת זו לחברות תעשייתיות ישראליות יינתנו תמריצים כספיים בתחומים של פיתוח
מוצרים חדשים ,שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות חדשות ,אשר העיצוב בהם
מהווה חלק מהותי.
תנאי הסף העיקריים לקבלת הסיוע הם התקיימות כלל התנאים הבאים:
 .1תחום עיסוקו של הגורם העסקי הוא בענפי התעשייה המסורתית או התעשייה
המסורתית המעורבת.
 .2הגורם העסקי מעסיק עד  100עובדים.
 .3הליך הפיתוח מתבצע בישראל.
 .4הניהול והשליטה מתבצע בישראל.
הוועדה המאשרת תבחן השתתפות של עד ( 60%ועד לסך של  200אלף  ₪לתכנית)
מהעלויות הבאות:
 עלויות פיתוח המוצר
 תחיקה ,תקינה ופטנטים (לא יעלה על  10%מהתכנית המאושרת)
 עלות שיווק וקידום מכירות (עד  5%מהיקף התכנית המאושרת)
המועד להגשת בקשות הוא עד 11/10/2015
לחוזר המלא  -לחץ כאן
להוראת מנכ"ל תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב (הוראת מנכ"ל  - )4.19לחץ כאן
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 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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