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  .קידום הסחר עם הודו וסין בפרויקט להשתתפות שני קורא קול אלו בימים הוציא והמסחר התעשייה משרד

  : החדשהעיקרי הסיוע על פי התוכניתלהלן 

 סך הסיוע השתתפות  בגין

ת עלויות הצבת עובד חברה או חברת בת במדינ
  .היעד

ח לשנה " ש480,000 - מעלות העובד ולא יותר מ50%
 .במשך שלוש שנים

 ח"ש 160,000 - מעלות היועץ המקומי ולא יותר מ50% .עלויות העסקת יועץ מקומי
 .לשנה למשך שלוש שנים

עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת המשרד 
 .ח ועוד"הנה, פרסום, ד"כגון שכבמדינת היעד 

ח לשנה למשך " ש60,000 - לא יותר מ מהעלות ו50%
  .שלוש שנים

שיוכיח את , מענק חד פעמי להקמת מתקן הדגמה
או המוצר של התאגיד / ישימותה של הטכנולוגיה ו 

 .")ביטא סייט("במדינת היעד 

ח עבור מימון " ש400,000 -  מהעלות ולא יותר מ50%
  .ההוצאות הנדרשות

  .סעיף לכל המקסימאלי הסכום גובה את לשנות רשאית הוועדהוכי , סופיים אינם הסיוע סכומיכי , יצוין

  המענק לקבלת חלקיים סף תנאי
  .ח"ש יליוןמ 200 - ל ח"ש יליוןמ 20 בין נע הבקשה להגשת שקדמה בשנה המכירות מחזור  •
  .המכירות מסך 10% לפחות הינו השנתי הייצוא  •
  כנמוך- לשנה ח"ש מיליון 20 על או השנתי הייצוא מסך 30%אינו עולה על  סין או הודו למדינות הייצוא  •

  .מביניהם
 במדינות מלאה במשרה עובדים מחמישה יותר העסיקה לא החברה הבקשה להגשת שקדמו החודשים בששת  •

  .סין או הודו

  .2012 ביולי 3 הינו הבקשות להגשת אחרוןכי המועד ה, יודגש

 לא תקציב ויוותר במידה. לדיון יובאו - הבוחנת לוועדה יוגשו אשר הראשונות הבקשות 30 רק כי, עוד יודגש
 בזמן הבקשות להגשת מרובה חשיבות ישנה, לפיכך. הגשתן סדר פי על הנותרות הבקשות שאר ידונו - מנוצל
  .הקבועים הכללים פי על מסודר ובאופן

 ההליך של בסופו כוז מהן 31 רק כאשר ,בקשות 65 הוגשו התכנית של הראשון הקורא הקול בעקבותכי , יצוין
 לצורך אושרו בקשות 15 -ו בהודו נציגויות הקמת לצורך אושרו חברות 16, החברות 31 מתוך. תקציבית לתמיכה
  .ח"ש יליוןמ 40 של מענק וסך ח"ש יליוןמ 1.3 -כ על עמדה בקשה לכל התקציבית התמיכה. בסין נציגויות הקמת

  :אל לפנות ניתן, נוספים ופרטים מידה באמות עמידה, הסיוע למסלול התאמה לבדיקת
  il.org.mbt@eyal , 3632125-520 :בטלפון, אייל לבנת) משפטן(ח "רו
 il.org.mbt@avim  ,3287049-052 בטלפון, אלמגור אבי ח"רו

  כנית לקידום הסחר עם הודו וסיןתו
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