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לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
מיסים 33102.3

א.ג.נ.

הנדון :עידוד שיתוף פעולה בינלאומי עם השווקים בהודו ,בסין ובברזיל –
תכניות לתמיכה במחקר ופיתוח לטובת התאמת מוצרים ולתמיכה בהקמת נציגות שיווקית
בשנים האחרונות ,השווקים המתעוררים בסין ,בהודו ובברזיל ,מהווים כוח משמעותי שעולה בכלכלה העולמית ,הן
מבחינה תעשייתית והן בתחומי החדשנות והמו"פ הטכנולוגי.
משרד הכלכלה הציב לעצמו כמטרה להרחיב את היקף הסחר עם מדינות אלו במטרה לממש את הפוטנציאל
הגלום בצמיחתן הכלכלית המואצת ,וזאת באמצעות הגדלת מספר החברות הישראליות הפעילות בהן והעמקת
פעילותן.
לאור זאת ,משרד הכלכלה מציע שני מסלולים נפרדים ,המיועדים לעידוד חברות לפעול בשווקים אלה ,הן
באמצעות תמיכה במחקר ופיתוח לטובת התאמת מוצרים באופן ייעודי והן באמצעות תמיכה בהקמת נציגות
שיווקית במדינת היעד (בהודו ובסין בלבד).
מסלולים אלה הינם נפרדים ושונים בתכליתם אך משלימים זה את זה מבחינת האפשרויות שהם מעניקים
לחברות המעוניינות להרחיב את פעילותן ולחדור לשווקים המתעוררים בהודו ,בסין ובברזיל.

א .מסלול חדש לתמיכה במחקר ופיתוח לטובת התאמת מוצרים לשווקים בהודו ,בסין ובברזיל
לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה רואה חשיבות רבה בקידום חדשנות טכנולוגית במטרה לעודד שיתופי
פעולה בזירה הבינלאומית .אחד החסמים המרכזיים בהאצת שיתופי פעולה במדינות סין ,הודו וברזיל ,נובע מכך
שחברות ישראליות רבות מיעדות את המוצרים שלהן למדינות המערב .במקרים רבים ,מוצרים אלה אינם עונים
על הצרכים בהודו ,בסין ובברזיל ,ועל כן נדרש תהליך של מחקר ופיתוח לצורך התאמתם לשווקים אלה .מחקרים
שנעשו לאחרונה הצביעו על כך שהתאמת מוצרים באופן ייעודי לשווקי היעד מהווה את אחד המפתחות העיקריים
להגדלת שיתופי הפעולה והמסחר במדינות היעד.

לאור הבנת חשיבותם של השווקים בהודו ,בסין ובברזיל כגורם תעשייתי גלובאלי ומשמעותי ,נפתח מסלול חדש,
שייעודו תמיכה בתהליכי מחקר ופיתוח להתאמת מוצרים לשווקים אלה .מסלול זה מיועד לתמיכה בפרויקטים,
אשר דורשים שינויי התאמה טכנולוגיים והנדסיים במוצר אותו מפתחת החברה הישראלית ,לפי התקנים
והצרכים של השווקים במדינות היעד.
המסלול מיועד לחברות ישראליות ,בכל שלבי חייהן ,הפועלות באופן עצמאי וכן יחד עם שותף במדינת היעד.
במסגרת התמיכה יחולו הוראות חוק המו"פ ,התקנות ,הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו ,כפי שנעשה במסלולי
השת"פ השונים ,וכן תינתן אפשרות לבעלות משותפת בקניין הרוחני שהוא פרי שיתוף הפעולה הבינלאומי.
במסגרת מסלול זה ניתן להגיש את הבקשה לאורך כל השנה ,הליך בחינת הבקשות ואישורן ייעשה תוך שימוש
במנגנון הבדיקה של לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ,והתמיכה הינה בהתאם לכללי ההכרה של הלשכה
בהוצאות מו"פ.

ב .קול קורא רביעי להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במסגרת תכנית "המאה מיליון" –
הגשת בקשות עד למועד 11.88.1.83
מנהל סחר-חוץ במשרד הכלכלה פרסם בשנית קול קורא רביעי לחברות ישראליות המעוניינות להקים נציגות
שיווקית בהודו או בסין .תכנית זו 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.
לאור העלויות הכספיות הכרוכות במימוש תכנית זו ,המשרד מאפשר קבלת סיוע של חמישים אחוזים ( )21%מסך
ההוצאות שנועדו להקמת נציגות שיווקית במדינות אלו לפי הפירוט הבא :
סכום מרבי

פרק זמן מרבי

להחזר הוצאות בשנה

להחזר הוצאות

עלויות הצבת עובדים במדינת היעד

₪ 211,,,,

שלוש שנים

עלויות שכירת שירותי יועץ מקומי

₪ 111,,,,

שלוש שנים

עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד ₪ 311,,,,

שלוש שנים

סוג הוצאה מוכרת

מענק בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה
(התאמת המוצר לשוק)

₪ 044,444

מענק חד-פעמי

תנאי הסף לקבלת מענק
חברה ישראלית ,אשר מתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:
 מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה היה  0,, – 51מיליון .₪
 הייצוא השנתי הוא לפחות  31%מסך המכירות.
 הייצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה אינו עולה על  0,מיליון .₪
 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.

ציון מרבי

פרמטרים לניקוד הבקשה
מידת ההתאמה של המוצר ו/או השירות לשוק היעד
המוצר /שירות

היתרון היחסי של המוצר ו/או השירות למול המתחרים בשוק היעד 51
פוטנציאל הגידול בהיקף המכירות כתוצאה ממתן המענק

החברה
התרומה למשק הישראלי

מידת מוכנות החברה להתחייב למהלך תלת-שנתי בהיקפים
הנדרשים למדינת היעד ,כולל חוסנה הפיננסי של החברה
גידול בייצוא ,גידול במצבת כוח האדם וכדומה

0,
01

התקציב המתוכנן לעמוד לרשות תכנית זו הינו עשרים מליוני  ,)31,111,111( ₪וידונו שלושים הבקשות המלאות
הראשונות שיגשו למכרז הוועדה ,לפי סדר הגשתן.
המועד אחרון להגשת הבקשות הינו  ,11.88.1.83כ"ה בכסלו תשע"ד.
אנו צופים היענות גבוהה לתכנית ולכן יש חשיבות גבוהה לאיכות הבקשה וכן להיערכות מהירה לקראת
הגשתה.
שילוב שני המסלולים יחדיו ,בפן המחקרי והשיווקי ,מעניקים אפשרויות ממשיות ומשמעותיות לפיתוח שיתוף
פעולה בינלאומי אסטרטגי וחשיפה בשווקים מתעוררים ,אין מניעה לגשת לאחד משני המסלולים או לשניהם
במקביל.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,ולקבלת פרטים נוספים ,אנא צרו קשר עם מחלקת התמריצים במשרדנו:
עדי חורש ,דירקטורית ,מחלקת התמריצים ,בטלפון ,03-6085275 :או בדוא"ל.ahoresh@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
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