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פתיחת מקצה נוסף  -מסלול פריון מענקים בשיעור של 30%
אני שמח לבשר כי בימים אלו נפתח מקצה נוסף במסגרת מסלול להעלאת פריון  -התומך בהשקעות הון
והשקעות רכות בשיעור של  30%מסך ההשקעה.
מטרת המסלול הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור ושוק מקומי הממוקמים באזורי עדיפות לאומית
וירושלים ,לקדם ולבצע השקעות בשרשרת הייצור .זאת באמצעות בניית תכנית השקעה שמטרתה הגדלת
כושר הייצור והעלאת פריון העבודה של המפעלים אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי
והעולמי.
להלן הקריטריונים העיקריים לקבלת המענק :
•
•
•
•

מיקום המפעל באזור עדיפות לאומית וירושלים
מחזור מכירות שנתי של הפעילות הייצורית העומדת בבסיס הבקשה :עד  400מלש"ח
העסקה של עד  350עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה
המפעל אינו נהנה מתמיכה במסלול מענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון

השנה ,בשל התפשטות נגיף הקורונה וההתמודדות של המגזר העסקי עם האתגרים הכלכליים הרבים
עודכנו הקריטריונים להגשת בקשה למענק ולעמידה בתנאים השונים ובראשם הקטנת העמידה במדדי
הפריון לשיעור .24%
בנוסף ,מקבל סיוע שקיבל כתב אישור במסגרת הוראת מנכ"ל  4.54בהקצאות קודמות ולו תוכנית
מאושרת  ,יוכל להגיש בקשה למקצה החדש  ,ככל שמדובר במפעל אחר/קו ייצור אחר ,שאינו נשוא
התכנית המאושרת ,ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר:
 .1בגין הפעילות נשואת הבקשה מבוצעת הנהלת חשבונות נפרדת.
 .2שתי התוכניות  ,התוכנית המאושרת ובקשת הסיוע ,לא יעלו על סה"כ שני מפעלים  /שני קווי ייצור /
מפעל אחד וקו ייצור אחד.
 .3בחינת עמידת מקבל הסיוע ביעדי התוכניות ,תיעשה עבור כל תכנית לחוד ,ביחס לפעילות נשואת
התוכנית.

שיעור הסיוע:
תקרת ההשקעה המזכה עבור שתי התוכניות במצטבר ,התוכנית המאושרת ובקשת הסיוע ,תהא זהה לתקרת
ההשקעה הקבועה בהוראה עבור בקשה אחת הכוללת שני מפעלים או שני קווי ייצור ובכל מקרה עד תקרה
של  30מלש"ח
לתשומת לבכם -המסלול פתוח להגשה עד לתאריך  30.11.2020בשעה 15.00

•
•

לקריאת הפרטים המלאים למסלול פריון :לחצו כאן
למרכז המידע לתמריצים של התאחדות התעשיינים  :לחצו כאן
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