מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה מודיע על פתיחת מקצים
בתוכנית " -כסף חכם" לשנת 2016

תוכנית הסיוע של מינהל סחר חוץ
מסייעת לחברות בהגדלת היקף המכירות
בשווקים הבינלאומיים

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע על מקצים
לשנת  2016בתוכנית" -כסף חכם" המאפשרת הגדלת היקף
המכירות בשווקים הבינלאומיים .במסגרת התכנית ,יכיר מנהל
סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת
שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד ,בהתאם להוראת
מנכ"ל מספר  ,5.10שפורסמה ביום ) 17.4.16להלן" :הוראת המנכ"ל"(.
תקרת השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות הינה עד
 500אלף  ₪לחברה .לחברות שתפעלנה בשוק יעד מועדף
התקרה תעמוד על  1מיליון  ₪לחברה.
הפרטים המלאים ,לרבות תנאי הסף ,אמות המידה ,טופס הגשת
הבקשה ,נהלי התוכנית והוראתה מפורסמים באתר משרד
הכלכלה והתעשייה בכתובתwww.economy.gov.il/ipf :
המועד האחרון להגשת בקשות הינו 2/10/2016
אם תקציב הוועדה יחולק לחברות טרם המועד האמור לעיל
תפורסם הודעה באתר המשרד כי תקציב הקרן לשנת 2016
הסתיים ולא תתקבלנה בקשות נוספות בשנה זו.
הוועדה תתכנס בכל חודשיים או כאשר יצטברו  20בקשות מלאות
אשר יחשבו כמקצה ,המוקדם מבניהם ,עד לתום התקציב .בקשה
מלאה שתוגש לאחר מילוי מכסת מקצה מסוים ,תועבר )על ידי
המשרד בלבד( לבחינת הוועדה במסגרת המקצה הבא .יובהר,
כי כל מקצה כאמור יהיה גם "מקצה ייעודי לאוכלוסייה ערבית"
כמשמעו בהוראת המנכ"ל ובהתאם לתנאים הקבועים בה.
חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד,
תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה • הבקשות יוגשו באופן
מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים
• הוועדה רשאית שלא להתחשב בבקשות לא מלאות ,שבעת
הגשתן לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים והן עלולות
להיפסל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של הוועדה.

תשומת לב המציעים לכך שיש לקרוא את מסמך ההנחיות
להגשת בקשה בעיון טרם מילוי טופס הבקשה.
* בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות המנכ"ל
– יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכזת התוכנית ,גב' שרה דיאמנט-
סידיס MF@economy.gov.il ,02-6662916
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