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 קרן הפרויקטים והמכרזים הבינל' כסף חכם של"ב

 עבור מה

 מה מקבלים

 למי מיועד

 מה מחזירים

 בניית יכולות שיווק

 פריצה לשווקים בינלאומיים

 מההוצאות 50%

 ₪אלף  200עד 
 חודשים 24-ל

 יצואנים מתחילים

 ייצוא$ אלף  250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%

 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 –ל "הרחבת פעילות שיווק בחו
 מהלך שיווקי חדש

 *מההוצאות 50%

 חודשים 24-ל -₪ אלף  500עד 

 שנים בהודו סין יפן 3-ל₪ עד מיליון 

 יצואנים בינוניים

 ייצוא$ אלף  250מעל  

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%

 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 פיילוט או התמודדות במכרז

 מההוצאות 50%

 ₪ אלף  500עד 

 חודשים 12-ל

 (lead)למי שיש ליד 

 הסיועגובה 
 ויש זכיהבמידה 



 בהודו -מאגדי תשתית 

 (בהודו)תפעול ושיווק של מתקן הדגמה שיווקי , הקמה

 מההוצאות 50%

 ₪מיליון  10עד 
 חודשים 36-ל

 קבוצה של חמש חברות ומעלה

שנים או   5מהגידול במכירות לשוק היעד על פני  3%

 עד החזר הסיוע

 משיווק למכירות
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 עבור מה

 מה מקבלים

 למי מיועד

 מה מחזירים



בניית יכולות וסיוע בצעדים  •

 ראשונים בייצוא

השתתפות במימון הוצאות  •

  50%שיווקיות של עד 

 200ובסכום כולל של עד 

 שנתייםלמשך ₪ אלף 

השתתפות בבניית   75%•

 יכולות

הכרה בכתיבת תכנית  •

שיווקית טרם הגשת  

 הבקשה

 

 

 ב"של –שער לשיווק בינלאומי 

ב"של  

הקמת מערכי  

 ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 

 ושיווק מקוון

תערוכות  

 והדגמות

,  הוצאות משפטיות

 תקינה וביטוח

התמחות  

 בשוק היעד
יועצים  

 מקצועיים

הכנת תכנית  

 שיווקית

 טיסות

 מנהל ייצוא



השתתפות במימון הוצאות  •

  50%שיווקיות של עד 

 500ובסכום כולל של עד 

 למשך שנתיים₪ אלף 

מיליון  1עד : יפן/ סין/ הודו•

 שנים 3למשך ₪ 

 

 

 "כסף חכם"

" כסף חכם"  

הקמת מערכי  

 ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 

 ושיווק מקוון

תערוכות  

 והדגמות

,  הוצאות משפטיות

 תקינה וביטוח

התמחות  

 בשוק היעד
יועצים  

 מקצועיים

 שכר עובד  

 טיסות



 קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים

השתתפות במימון  : 'מסלול א

 הוכחת היתכנות  
מההוצאות   50%המענק הכספי יהיה עד •

 ₪אלף  500 –המוכרות ולא יותר מ
 $חצי מיליון שווי הפרויקט לפחות •

השתתפות במימון  : 'מסלול ב

 הכנת הצעה למכרז
מההוצאות   50%המענק הכספי יהיה עד •

 ₪אלף  400 –המוכרות ולא יותר מ
 $אלף  500שווי הפרויקט לפחות •
 

חודשים וישולם   12יינתן לתקופה של המענק 

מחזור מכירות עד : סףתנאי . רטרואקטיבית

ומסמכים מהמזמין לגבי  ח"מלש 200

 .מכרז/ הפרויקט

קרן  

הפרויקטים  

והמכרזים  
 הבינלאומיים

שירותי ייעוץ  

ל"בארץ ובחו  

רכישת מסמכי  

 המרכז

הוצאת נסיעה למדינת  

(ל"טיסות ואש)היעד   

שכירת קבלני משנה  

ל"בישראל ובחו  

רכישת ציוד  

 וחומרים

שכר  

 עובדים



 הסיוע -קרן מאגדי תשתית 

החזר ההוצאות   50%עד •

של הקמת מתקן  

ל ושיווקו  "ההדגמה בחו

 :לועד 
 ,₪מיליון  5: ' אשנה 
 ,₪מיליון  3: 'בשנה 
 ₪מיליון  2: 'גשנה 

קרן מאגדי  
 תשתית 

 טיסות

 שירותי ייעוץ

 הובלה ושינוע

תכנון הנדסי של  

 מתקן ההדגמה
ציוד  , חומרים

 והתקנה

אגרות  , רישיונות

 וביטוח

 עלויות משפטיות

 פרסום ושיווק מקוון

 שכר עובד



 "לעולם לא תצעדי לבד"

 נספח מסחרי

 יועץ שיווקי מלווה

 יועץ שיווקי מקצועי
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 מערך כלי סיוע -תהליך הגשת בקשה
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 קל

 מהיר

ידידותי  

 למשתמש

 התהליך

היכרות של  

 מנהלי החברה

 מוכנות ומחויבות

 תרומה למשק

 דגשים בהגשה



 2017-כלי סיוע ב
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 ב"של

 בקשות 125•

 אושרו 66•

 ח"מלש 11•

 הפרויקטיםקרן 

 בקשות 30•

 אושרו14•

 ח"מלש 3.6•

 מאגדי תשתית

 2-אושרה תוספת ל•

 6)מאגדים פעילים 

 (חברות

 ח"מלש 1.4•

247 
   ח"מיליון ש 88 –חברות נתמכו בהיקף של כ 

 כסף חכם 

 בקשות 210•

 אושרו 161•

 ח"מלש 72•



 ₪מיליון  100 -כ – 2018התקציב עבור שנת •

 בקשות לכלל תכניות כלי סיוע 350 -עד סוף מרץ הוגשו כ•

 2017ביחס לשנת  20% -ובכ 2015ביחס לשנת  50% -התקציב גדל ב•

 בימים אלו אנו בעיצומו של תהליך עיבוד ואישור הבקשות•

 ייפתחו מקצים נוספים בהתאם, במידה ותישאר יתרה תקציבית•

 2018 -כלי סיוע ב
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 כסף חכם ב"של

 2014משנת  פועלת 2017פועלת משנת 

 חברות 520 חברות 110

 ח"מלש 201.5 ח"מלש 19

י נשים"חברות מנוהלות ע 23 י נשים"חברות מנוהלות ע 12  



 !תודה ובהצלחה
sarad@economy.gov.il 


