מענקים ,מימון וכלים להאצת
הפעילות הכלכלית
המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
מרץ 2021

מענקים לעידוד השקעות

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

חוק עידוד
השקעות
הון

הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

אזור גיאוגרפי

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

•  20%מענק מסך
ההשקעות המאושרות.

• התאגיד הינו מפעל
בהתאם
תעשייתי,
לסעיף  51בחוק.

אזור פיתוח א'
בהתאם לרשימת
היישובים הכלולים
בתוספת השנייה
בחוק.

• הארכת תקופת ביצוע של תכניות מאושרות
משנתיים לחמש שנים ,ללא צורך בהגשת בקשה
להארכה.

•  10%מענק נוסף
בנגב,
למפעלים
בשדרות ,ביישובי עוטף
צפון
ובמחוז
עזה
באשכול פריפריאלי 1-
.4

• מס מופחת בשיעור
של  7.5%באזורי
פיתוח ו 16%-במרכז
הארץ.

• מיקום המפעל באזור
פיתוח א'
• המפעל מוגדר כ"-בר-
תחרות" המייצא 25%
לפחות לשוק המונה
מעל  14מיליון תושבים.

• חברה שדיווחה על ביצוע  100%מההשקעות
המאושרות ,תידרש להגיש דו"ח ביצוע סופי בתוך 3
חודשים ממועד השלמת ביצוע ההשקעות.

תוקף מסלול

• יורחב שיקול דעת המנהלה ,לאשר עמידה ביעדים גם
לחברות אשר עמדו ב 70% -מהיעדים ועמדו בסף של
"מפעל בר תחרות".

פתוח

• יורחב שיקול דעת המנהלה בשיקולים לדרישת החזר
חלקי של הטבות ויתווסף שיקול "השפעת נגיף
הקורונה"

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם
על מה ניתנת התמיכה
תאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל בבעלות התאגיד או בקווי יצור במפעל

תוכנית
להעלאת
הפיריון
בתעשייה

הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

אזור גיאוגרפי

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

מסך
מענק
30%
ההשקעות המזכות ולא
יותר מ 4.5-מיליון ,₪
בהתאם לגודל החברה.

• מחזור שנתי עד
 400מיליון .₪

אזורי עדיפות לאומית או ירושלים

• הקטנת יעד שיפור הפריון לשיעור 24%
(במקום )30%

• מס' עובדים – 5
עד  350עובדים.
• חברות הנהנות
חוק
מהטבות
עידוד לא יכולות
להגיש

• הגשה במקביל לתכנית פעילה במסלול ייצור
מתקדם

תוקף מסלול
בהקפאה

• הגדלת סכום המענקים המקסימלי מ3-
מלש"ח ל 4.5-מלש"ח.

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם
על מה ניתנת התמיכה
מפעלים תעשייתיים אשר מעוניינים לבצע את המעבר לייצור מבוסס תעשייה 4.0

מסלול
להטמעת
טכנולוגיות
ייצור
מתקדם

מסלול ראשי

מסלול מהיר קורונה

תנאי סף עיקריים

הסיוע שניתן

הסיוע שניתן

• מחזור שנתי עד  400מיליון
.₪

 20-30%מענק מסך
ההשקעות המזכות ולא
יותר מ 10-מיליון ,₪
בהתאם לגודל החברה.

מסלול א' – עד 30%
מתוך השקעה של עד
 250אלף .₪

מסלול ב' – עד 30%
מתוך השקעה של עד
 750אלף .₪

• מס' עובדים –  5עד 350
עובדים.
• חברות הנהנות מהטבות
חוק עידוד לא יכולות להגיש

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

הקלות עיקריות במשבר הקורונה
• מסלול מהיר א' – ללא צורך בליווי יועץ
טכנולוגי.

תוקף המסלול
מסלול ראשי
בהקפאה
מסלולים מהירים
בהקפאה

מענקים לעידוד תעסוקה

מסלול הסיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע
תנאי סף עיקריים

הסיוע הניתן

השתתפות של  40%מעלות השכר למשך  18חודשים ,ולא יותר מסכום של  ₪ 115,200למשרה

.1

חברות ועסקים מענפי
עתירת
התעשייה
הידע.

בהעסקת  5מתמחים ומעלה – מענק חד פעמי נוסף בגובה  ₪ 10,000בעבור הוצאות
מנהלתיות (לרבות הכשרות ,מנחים ,עלויות גיוס ועוד)

.2

העסקה ישירה של 2
לפחות
מתמחים
בהיקף משרה של 50%
ומעלה ,לתקופה של 18
חודשים.

• סטודנטים או בוגרי תואר אקדמאי או הנדסאים ,מהמקצועות הטכנולוגיים ,מדעים
מדויקים או הנדסה.

.3

עלות שכר ברוטו של
לפחות
₪
8,000
למשרה מלאה.

• מועסקים ב 50%-משרה לפחות.

.4

המועד האחרון להגשת
22.03.21
בקשות:
בשעה  ,13:00בשיטת
כל הקודם זוכה

• המועסק נכלל תחת האוכלוסייה הערבית (ערבים ,לרבות דרוזים ,בדואים וצ'רקסים)
מענק
קליטת
עובדים

• גובה השכר ברוטו הינו  ₪ 6,890לפחות למשרה מלאה (עלות שכר של ₪ 8,000
לפחות).
• תקופת ההעסקה תעמוד על  18חודשים לפחות.
• המתמחה לא הועסק ב 6-החודשים טרם הגשת הבקשה בחברה או בחברה קשורה

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

מענקים להשתתפות בהוצאות
קבועות

מענקים להשתתפות בהוצאות הקבועות

תנאי סף עיקריים

פעימה 3

פעימה 5

פעימה 5

מרץ ואפריל 2020

מאי -יוני  /יולי-אוגוסט  /ספטמבר-
אוקטובר

נובמבר-דצמבר

מחזור שנתי עד  400מיליון ₪

מחזור שנתי עד  400מיליון ₪

ירידה של  40%לפחות במכירות
בחודשים מאי ויוני  ,2020כלהלן:

ירידה של  25%לפחות במכירות
בחודשים נובמבר-דצמבר ,2020
כלהלן:

מחזור שנתי עד 20
מיליון ₪
ירידה של 25%
לפחות ואפריל
במכירות בחודשים
מרץ 2020

חברות עם מחזור של עד  100מלש"ח
–  40%לפחות
חברות עם מחזור של 100-200
מלש"ח –  60%לפחות
חברות עם מחזור של 200-400
מלש"ח –  80%לפחות

החל מחודשים בספטמבר-אוקטובר-
ירידה של לפחות  25%במכירות

גובה המענק
מועד אחרון להגשה

חברות עם מחזור של עד 100
מלש"ח –  25%לפחות
חברות עם מחזור של 100-200
מלש"ח –  40%לפחות
חברות עם מחזור של 200-400
מלש"ח –  60%לפחות

עד ₪ 400,000

עד ₪ 500,000

עד ₪ 500,000

(לפי נוסחה)

(לפי נוסחה)

(לפי נוסחה)

עד 15.11.2020

עד 15.02.2021

עד 15.04.2021

מענק שימור עובדים
תנאי סף עיקריים

הסיוע שניתן

מענק חד-פעמי בגובה  ₪ 5,000לעובד מזכה ,בהתאם להיקף הירידה במחזור העסקאות של העסק ובהתאם לאחוז העובדים
ששימר העסק במהלך תקופת הזכאות בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר  -פברואר .2020

•

שיעור פגיעה במחזור
עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל
 25%בחודשים ספטמבר-אוקטובר
 ,2020לעומת התקופה המקבילה
בשנת .2019
מסלול מאוחר
עסקים שעיקר התקבולים השוטפים
שלהם מתקבלים בפיגור של
למעלה מ 30 -ימים מיום ביצוע
העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס
מזומן ,הפגיעה בהכנסות תיבחן
עבור החודשים נובמבר-דצמבר
2020

•

זכאות למענק הוצאות קבועות
העסק זכאי למענק "השתתפות
בהוצאות קבועות" של רשות
המיסים עבור חודשים ספטמבר-
אוקטובר  ,2020או עבור חודשים
נובמבר-דצמבר  2020במסלול
המאוחר

•

לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה
העסק לא קיבל כספים עבור
החודשים ספטמבר או אוקטובר
 2020במסגרת חוק מענק לעידוד
תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף
הקורונה החדש) ,התש"ף,2020-
הניתן על ידי שירות התעסוקה
העסק אינו זכאי למענק עידוד
תעסוקה מרשות השקעות במשרד
הכלכלה והתעשייה

חישוב היקף המענק המקסימאלי
מענק
שימור
עובדים

אחוז

שיעור הירידה במחזור
המכירות

שימור העובדים

 25%עד 40%

 80%לפחות

בעבור כל עובד נוסף מעל  80%מהמצבה

 40%עד 60%

 70%לפחות

בעבור כל עובד נוסף מעל  70%מהמצבה

 60%עד 80%

 55%לפחות

בעבור כל עובד נוסף מעל  55%מהמצבה

מעל 80%

 40%לפחות

בעבור כל עובד נוסף מעל  40%מהמצבה

עובד הזכאי למענק

מועד אחרון להגשה 30.06.21

מימון ואשראי

קרן ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
תנאי ההלוואה

הקרן לעסקים גדולים

פריסה – עד  10שנים עם  24חודשי גרייס.

פריסה – עד  5שנים עם  12חודשי גרייס.

פריסה – עד  5שנים עם  12חודשי גרייס.

סכום ההלוואה – עד  40%מהמחזור ועד 20
מלש"ח.

סכום ההלוואה – עד  8%מהמחזור ועד 100
מלש"ח.

סכום ההלוואה – עד  40%מהמחזור ועד 20
מלש"ח.

פיקדון – עד  5%בלבד.

פיקדון – עד  5%בלבד.

פיקדון – עד  5%בלבד.

ריבית – תשלום מלא ע"י בשנה הראשונה,
וריבית ממוצעת של פריים  1.5% +מהשנה
השנייה

תנאי סף עיקריים

הקרן לעסקים בסיכון מוגבר

מחזור מקסימלי -עד  400מלש"ח.

ריבית – תשלום מלא ע"י בשנה הראשונה,
וריבית ממוצעת של פריים  1.5% +מהשנה
השנייה
מחזור של  200מלש"ח ומעלה.

עסקים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או
יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי

מעסיק  100עובדים לפחות.

עסקים שאין להם יכולת תזרימית עצמאית להתמודד
עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה
בפעילותם העסקית ,לרבות באמצעות קבלת אשראי
מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת
הקרן.

לפחות  50%מהנכסים היצרניים או הקניין
הרוחני רשומים בישראל.

לא התקבלה הלוואה בקרן לעסקים קטנים
ובינוניים

עסקים שיציגו ירידה של  40%ומעלה במחזור
המכירות בחודש אפריל או בחודש מאי או בחודש יוני
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

לפרטים נוספים פנו אלינו:
▪ אביב חצבני מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
052-6893720 , avivh@industry.org.il
▪ דניאל פינטו ,כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

052-3319433 , danielp@industry.org.il

