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לקוחות המשרד

אל:

חוזר לקוחות
מיסים 92102.3

א.ג.נ,.

הנדון :תכנית ה"מאה מיליון" לקידום הסחר עם הודו וסין –
קול קורא רביעי להגשת בקשה עד לתאריך .112102.1
משרד הכלכלה הציב לעצמו כמטרה להרחיב את היקף הסחר עם המדינות הודו וסין ,במטרה לממש את
הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית המואצת ,זאת באמצעות הגדלת מספר החברות הישראליות הפעילות
במדינות אלו והעמקת פעילותן.
לשם כך ,מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה יזם קרן מענקים אשר תסייע לחברות ישראליות בהקמת נציגות
שיווקית ביעדים אלו.

עיקרי התכנית
התכנית מיועדת להקמת פעילות חדשה בשוק היעד .כלומר ,פעילות שלא הייתה קיימת טרם הגשת הבקשה,
הכוללת בין היתר החדרה של מוצר ו/או טכנולוגיה ו/או שירות חדש לשוק היעד ,או מהלך שיווקי חדש שמטרתו
להגדיל את היצוא לשוק היעד.
לשם כך ,תינתן השתתפות בשיעור של  01%מהעלויות הבאות:

עלויות הצבת עובדים במדינת היעד

סכום מרבי
להחזר הוצאות בשנה
₪ 004,444

פרק זמן מרבי
להחזר הוצאות
שלוש שנים

עלויות שכירת שירותי יועץ מקומי

₪ 004,444

שלוש שנים

עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד ₪ 04,444
מענק בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה
₪ 044,444
(התאמת המוצר לשוק)

שלוש שנים

סוג הוצאה מוכרת

מענק חד-פעמי

גובה המענק המרבי הוא עד תקרה של  ₪ 077,777בשנה ועד תקרה של  2.2מיליון  ₪במצטבר לשלוש שנים.
עבור חברות שיאושר להן מענק בטא סייט ,גובה המענק יהיה עד תקרה של  2.2מיליון  ₪במצטבר לשלוש שנים.
ועדת הקרן יכולה לאשר מענק עבור חלק מהסעיפים או עבור כולם .בנוסף ,רשאית הוועדה לשנות את גובה
הסכום המרבי המאושר לפי כל סעיף.

תנאי הסף לקבלת מענק
חברה ישראלית ,אשר מתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:
 מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה היה  277 – 22מיליון .₪
 הייצוא השנתי הוא לפחות  31%מסך המכירות.
 הייצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה אינו עולה על  27מיליון .₪
 החברה אינה מעסיקה ,ולא העסיקה בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,עובדים במדינת שוק היעד,
אשר סך היקף משרותיהם גדול מחמש משרות מלאות.
 החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.

אמות המידה לקבלת המענקים
אמות המידה למתן המענקים מתבססות על הפרמטרים המופיעים בטבלה שלהלן:
פרמטרים לניקוד הבקשה
המוצר /שירות
החברה
התרומה למשק הישראלי

ציון מרבי
מידת ההתאמה של המוצר ו/או השירות לשוק היעד
היתרון היחסי של המוצר ו/או השירות למול המתחרים בשוק היעד 52
פוטנציאל הגידול בהיקף המכירות כתוצאה ממתן המענק
מידת מוכנות החברה להתחייב למהלך תלת-שנתי בהיקפים
07
הנדרשים למדינת היעד ,כולל חוסנה הפיננסי של החברה
22
גידול בייצוא ,גידול במצבת כוח האדם וכדומה

יתקבלו בקשות אשר קיבלו ציון הגבוה מששים נקודות .קבלת הבקשה תושפע מהציון אותו קיבלה הבקשה ביחס
לשאר הבקשות וכן מהתקציב אשר עומד לרשות הוועדה.

החזר המענק
חברה אשר קיבלה מענק ,תחויב בתשלום תמלוגים בשיעור של  3%על הכנסה אשר נוספה לה ממכירות במדינת
היעד (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית( ,לעומת המכירות בשנה הקלנדרית שבה אושרה הבקשה.
גובה תשלום התמלוגים לא יעלה על גובה המענק שהתקבל (כשהוא צמוד לדולר ונושא ריבית ליבור).
משך תשלום התמלוגים יימשך לכל היותר חמש שנים ,ויחל בשנה הראשונה שבה לא תהיה החברה זכאית
להחזר הוצאות במסגרת התכנית.
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מימוש המענק
המועד בו ניתן יהיה לממש את המענק יהיה החל ממועד הגשת הבקשה או תאריך הוצאת כתב האישור ,בהתאם
להחלטת החברה.

דיווחים
חברה שקיבלה מענק תדווח לוועדה בדבר התקדמות פעילותה בשוק היעד פעמיים בשנה :ב 2 -ביולי וב2 -
בינואר.

מועד הגשת הבקשות
מועד הגשת הבקשות הקרוב הוא עד תאריך .22.2.2725
בשלב זה ידונו שלושים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו לוועדה ,והתקציב הכולל הינו  02מיליון .₪

בכל שאלה וייעוץ בנושא ,ולקבלת פרטים נוספים ,אנא צרו קשר עם מחלקת התמריצים במשרדנו:
עדי חורש ,דירקטורית ,מחלקת התמריצים ,בטלפון ,03-6085275 :או בדוא"לahoresh@deloitte.co.il :
אנני דגני ,מחלקת תמריצים ,בטלפון ,03-6085192 :או בדוא"לadegani@deloitte.co.il :

אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
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
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