קרן הסיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים
הקרן תומכת בחברות ישראליות המתמודדות במכרזים ובפרויקטים בינלאומיים בחו"ל
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ל
מכרז פועלת על בסיסי הוראת מנכ"ל המשרד או הגשת הצעות
שמספרה .5.4

הפעולות בעבורן ניתן הסיוע

גובה המענק

ההוצאות המוכרות על ידי הקרן

• סקר היתכנות  -סקר מוקדם ,שיבוצע טרם ביצוע הפרויקט,
שמטרתו לבדוק האם ניתן לבצע את הפרויקט בעלות ובתנאים
כלכליים כדאיים .הסקר יכלול עבודת תכנון הנדסית ,טכנולוגית
או כלכלית.
• הגשת הצעה למכרז  -הגשת הצעה לביצוע פרויקט בדרך
של מענה למכרז שפרסם מזמין ואשר יבוצע על-ידי החברה
או בשיתוף עם חברה אחרת (ישראלית או זרה) ,לרבות כקבלן
משנה.

חברה אשר בקשתה לסיוע תאושר תקבל מענק בשיעור של
 50%מסך ההוצאות המוכרות על ידי הקרן .גובה המענק המרבי
בעבור סקר היתכנות הוא  800,000ש"ח ובעבור הגשת הצעה
במכרז הוא  400,000ש"ח.

• שכר עובדים
• רכישת ציוד וחומרים
• שירותי יעוץ בארץ ובחו"ל
• רכישת מסמכי המכרז
• שכירת קבלני משנה בישראל ובחו"ל
• הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש"ל)
• הוצאות שונות ("סעיף סל")

החזר המענק
חשוב לדעת כי רק חברה שזוכה בביצוע הפרויקט נדרשת
להחזיר את המענק בתנאים המופיעים בהוראה.

• מגישת הבקשה היא חברה הרשומה בישראל ומרכז
פעילותה בישראל.
• מחזור המכירות של החברה בשנה שקדמה להגשת
הבקשה נמוך מ 400-מיליון ש"ח.
• החברה הגישה מסמכי מזמין כהגדרתם בהוראה.
• שווי מוערך של הפרויקט :בעבור סקר היתכנות מעלה
 2מיליון דולר ,בעבור הגשת הצעה למכרז מעל  0.5מיליון
דולר.
• שיעור הערך המוסף הישראלי של הפרויקט ,במונחי
כוח אדם ,חומרים ורווח ,גבוה מ.35%-
• ניתן להגיש בכל שנה מספר בקשות לקבלת מענק
ובלבד שמדובר בפרויקטים שונים.

את הבקשות לקבלת מענקים יש להגיש באופן מקוון על
ידי מילוי הטופס הנמצא באתר הקרן ובצירוף המסמכים
הנדרשים בטופס.

הקרן פועלת באופן רצוף עד למימוש התקציב
העומד לרשות הקרן בכל שנה .ועדת הקרן דנה
בבקשות בכל כמה חודשים בהתאם למועדים
הנקבעים מעת לעת ומפורסמים באתר האינטרנט.

תהליך הגשת הבקשה ובדיקתה
הגשת בקשה ע"י מילוי
הטופס המקוון

בחינת עמידת החברה
בתנאי הסף

דיון בוועדת הקרן
בבקשות שהוגשו

פגישה עם החברה
ובחינת הבקשה ע"י
בודק מקצועי

הוראת המנכ"ל ,טופס הגשת הבקשה ומידע נוסף
בנוגע לקרן ניתן למצוא באתר מערך כלי סיוע
לתעשייהwww.Economy.gov.il/ipf :

אישור הבקשה
או דחייתה

פרטי קשר  -מערך כלי הסיוע לתעשייה

חיים מרטין מוסדות פיננסיים בינ"ל
Chaim.Martin@Economy.gov.il | 02-6662738

נועה אשר מנהלת מחלקת כלי סיוע לתעשייה
Noa.Asher@Economy.gov.il | 02-6662270

חני אלקובי מנהלת תכנית הודו-סין
Hani.Alkobi@Economy.gov.il | 02-6662665

יונתן פלורסהיים מנהל קרן הסיוע בפרויקטים ובמכרזים הבינ"ל
Jonathan.Florsheim@Economy.gov.il | 02-6662644

ליטל שרון מנהלת תוכנית  200פי 2
Lital.Sharon@Economy.gov.il | 02-6662682

CONTACT US
פרטים נוספים אודות הקרן ופעילותה
www.economy.gov.il/ipf

מנהל הקרן ,יונתן פלורסהיים
Jonathan.Florsheim@economy.gov.il

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות המנכ”ל  -יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.

תנאי הסף העיקריים להגשת בקשה

אופן הגשת הבקשות

פעילות הקרן

