מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מודיע בזאת על:

הארכת מועד ההגשה לקול קורא לחברות ישראליות
המעוניינות להקים נציגות שיווקית בהודו או סין
במסגרת' :תכנית ייעודית הודו וסין – סיוע להקמת נציגות שיווקית'
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מודיע כי בשל המצב הביטחוני ניתנת
בזאת ארכה לחברות ישראליות להגיש בקשות לקבלת סיוע ממשרד
הכלכלה בהתאם להוראת מנכ"ל המשרד שמספרה  ,3.2המפרטת את תנאי
הסף ופורסמה ביום  25.7.2013שמטרתה הקמת נציגות שיווקית בהודו או
בסין עד מועד  24באוגוסט  ,2014כח' באב תשע"ד.

●

חברות שבקשתן תאושר ,יזכו בסיוע בשיעור של חמישים אחוזים )(50%
מסך ההוצאות המאושרות למשך  3שנים.

ההוצאות נועדו להקמת נציגות שיווקית במדינות היעד ע"פ הפירוט הבא:
סכום מרבי להחזר הוצאות
עד  ₪ 500,000לשנה
עד  ₪ 300,000לשנה
עד  ₪ 200,000לשנה

)*( סיוע בגין בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה הינו חד פעמי והוא עבור כל שנות
התוכנית
●

יודגש כי סיוע עבור כל שנה משנות התוכנית לא יעלה על תקרה של 700
אלף .₪

●

חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד,
תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

נכון ליום פרסום הודעה זו ,התקציב המתוכנן לעמוד לרשות התכנית הינו
ארבע עשר מיליון וחמש מאות אלף ש"ח ) .(₪ 14,500,000לפיכך ידונו
עשרים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו למרכז הוועדה לפי סדר
הגשתן .במידה ולאחר בחינת הבקשות הללו יוותר תקציב בתכנית ,יבחנו
הבקשות הנותרות על פי סדר הגשתן.
תאריך אחרון להגשת הבקשות:
 24באוגוסט  ,2014כח' באב תשע"ד
בקשות לסיוע יש להגיש באופן מקוון על ידי מילוי הטופס הנמצא באתר
התכנית ובצירוף המסמכים הנדרשים בטופס .פרטי התכנית ,בדגש על
תנאי הסף ,אמות המידה וטופס הגשת הבקשה ,ניתן למצוא באתר התכנית
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לשאלות ניתן לפנות למנהלת התכנית ,חני אלקובי ,בטלפון 02-6662665
ובדוא"ל .icfund@economy.gov.il
בקשות שיוגשו או יתקבלו באיחור ייפסלו על הסף .ועדת התכנית רשאית
לפסול בקשות לא מלאות ,שבעת הגשתן לא יכללו את כל הפרטים
ו/או המסמכים הנדרשים ,או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים
וזאת בהתאם לשיקול דעתה .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו
להוראות המנכ"ל  -יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.
חייגו אלינו למספר המקוצר

*2290

משרד הכלכלה

חיה

סוג הוצאה מוכרת
עלויות הצבת עובדים במדינת היעד
עלות שכירת שירותי יועץ מקומי
עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד
וכן הוצאות ניהול ובקרה במדינת היעד
עד  ₪ 400,000לשלוש שנים )*(
סיוע בטא-סייט והתקנה מסחרית
ראשונה )התאמת המוצר לשוק(

564359 125*9.5

●

חברה רשאית להגיש בקשה בעבור שוק יעד אחד בלבד בכל שנה
קלנדרית

