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חוזר תמריצים 1.2015
מסלול מענקים במרכז ההשקעות -הקלות לתאגידים
הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה
לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך להחלטת ממשלה מס' " 2017תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף
עזה" מיום  ,21.9.2014החליטה מנהלת מרכז ההשקעות ,הפועלת מכוח החוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט ,1959-על שורה של הקלות במסלול מענקים לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי
עוטף עזה.
ההקלות רלוונטיות לתאגידים אשר אושר להם כתב אישור ממרכז ההשקעות החל מיום ,1.1.2010
לתאגידים אשר טרם חלפו  24חודשים מיום אישור ביצוע סופי לתוכנית שהגישו ולתאגידים שהגישו
בקשה לאישור תכנית או מתעתדים להגיש בקשה כזאת.

לצפייה בחוזר המלא -לחצו כאן
לצפייה בפרסום של מרכז ההשקעות -לחצו כאן
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