מסלול מענקים חדש  -מסלול יצור מתקדם מענקים בשיעור של עד  30%להשקעות
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד הכלכלה ,משיקה בימים אלה מסלול חדש להגברת
הפריון למפעלים מענפי התעשייה בכל הארץ ואזורי עדיפות לאומית בגובה של  52מליון .₪
היקף הסיוע הניתן הינו בשיעור של עד  30%מההשקעה בכפוף לתנאים בהוראת המנכ"ל.
תנאים להגשה
מי זכאי
להגיש?

תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט כל אחד מאלה :מכרה,
מפעל אחר שפעילותו ,כולה או חלקה ,היא הפקה של משאב טבע כהגדרת מונחים אלה
בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א, 2011-מפעל לחיפוש או להפקה
של נפט כהגדרתו בחוק הנפט ,התשי"ב, 1952-מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4
לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א.1980-

היקף מחזור
המכירות של
המפעל

מפעל זעיר  -מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה
עד  10מלש"ח.
מפעל קטן  -מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה,
או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה
לא פחתו מ 10 -מיליון  ₪ולא עלו על  75מיליון .₪
מפעל בינוני  -מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת
הבקשה ,או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת
הבקשה לא פחתו מ 75-מיליון  ₪ולא עלו על  200מיליון .₪

מספר
העובדים
המיקום
הגיאוגרפי של
המפעל
השיפור
הנדרש
ההשקעות
המזכות

היקף הסיוע

מבנה
ההשקעה

משך הסיוע

בין  5-250עובדים
כל הארץ ואזורי עדיפות לאומית
• שיפור של לפחות  15%בפריון של הפעילות הייצורית.
• שיפור בלפחות  3מדדי תוצאה מתוך רשימה כגון :גידול במכירות ,הפחתת
פחת הקטנת זמני ייצור והרכבה זאת ועוד.
השקעות הון – השקעה בטכנולוגיות ייצור מתקדם המוכרות ע"י המשרד באחד או יותר
משבעת התחומים הבאים:
רובוטיקה מתקדמת Predictive Maintenance , IOT , Additive Manufacturing ,
 Advanced Data Analytics ,Advanced process control ,ו\או חומרים מתקדמים.
השקעות רכות – שדרוג ,השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות ייצור
מתקדם .הסיוע יינתן בגין הכשרות מקצועיות של העובדים לרבות הבאת מומחים
מחו"ל לצורך כך.
מפעל זעיר  -שיעור הסיוע עד  30%מסך ההשקעות המזכות המאושרות ,אך לא יותר מ-
 300אלף ₪
מפעל קטן  -שיעור הסיוע עד  30%מסך ההשקעות המזכות המאושרות ,אך לא יותר מ-
 900אלף .₪
מפעל בינוני  -שיעור הסיוע עד  30%מסך ההשקעות המזכות המאושרות ,אך לא יותר
מ1.5 -מיליון .₪
מפעל זעיר  -עד  1מיליון  ₪להשקעות הון ,השקעות רכות עד  150אלף ₪
מפעל קטן  -עד  3מליון  ₪להשקעות הון ,השקעות רכות עד  450אלף ₪
מפעל בינוני  -עד  5מליון  ₪להשקעות הון ,השקעות רכות  750אלף ₪
 36חודשים

מועד אחרון להגשה3.10.18 :
להוראת המנכ"ל ולנספחיה אנא לחצו כאן
לפרטים נוספים אנא פנו למחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתאחדות התעשיינים:
דניאל פינטו ,כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
טלפון Danielp@industry.org.il | 052-3319433 | 03-5198816
מתן אברמוביץ ,ראש תחום מימון ותמריצים ממשלתיים
טלפון matana@industry.org.il | 052-4752286 | 03-5198802/7
עומר ברוך ,מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
טלפון omerb@Industry.org.il | 054-8883633 | 03-5198786

