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 נוהל  - השתתפות המדינה במימון עריכת תוכנית עסקית לצורך הגשת בקשות

חקלאים לקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה  

רקע:

והמקומי. העולמי  הכלכלי  המשבר  עם  האחרונים  בחודשים  מתמודדת   החקלאות הישראלית 

משרד לחקלאים,  לסייע  מנת  על  חוזר.  הון  בגיוס  לקשיים  חקלאים  נקלעו  המשבר   בעקבות 

 החקלאות ופיתוח הכפר מגבש ומקדם בימים אלו, ביחד עם משרד האוצר, תוכנית למתן תמיכה

" הטפסיםהתכנית(להלן:  ומילוי  עסקית  תוכנית  (הכנת  בקשות  בעריכת  לחקלאים  לסיוע   (" 

 הקרן לסיוע לעסקיםהנדרשים על ידי אנשי מקצוע, בעלי ידע וניסיון רלבנטי), לקרנות הבאות: 

  הוקמה ע"י המדינה על מנתהקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה (קטנים בערבות מדינה

 לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי

הקרן קיימים.  עסקים  להרחבת  או  חדשים  קטנים  עסקים  להקמת  לסיוע  והלוואות   תזרים 

 , ותהווה תחליף לקרן להון חוזר הקיימת ולקרן לעידוד עסקים2003התחילה לפעול בספטמבר 

" (להלן:  בעבר)  קיימת  אשר היתה  קטניםקטנים  לעסקים  להקרן  בינוניים");  לעסקים   קרן 

(בערבות מדינה   להתמודדותבמסגרת "תוכנית האצה" - הקרן לעסקים בינוניים בערבות מדינה 

מדינה בערבות  הלוואות  להעמדת  קרן  ישראל  ממשלת  הקימה  העולם,  בכלכלת  האטה   עם 

 לעסקים בינוניים ישראליים בישראל אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ושיש להם פוטנציאל

 ")הקרן לעסקים בינוניים (להלן: "להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים לישראלים בישראל).

  (הקרן ליצואנים בערבות מדינה –  במסגרת תכנית ההאצה, שינהקרן ליצואנים בערבות מדינהול

 החשב הכללי את ייעוד הקרן ליצואן הבודד שמופעלת על ידי בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק אוצר

 החייל. עד כה ניתן היה לקבל מהקרן הלוואות רק למימון הוצאות שיווק. היום יצואנים יכולים

")  קרנות הסיוע") (להלן: הקרן ליצואניםלקבל הלוואות לכל מטרה במסגרת פעילותם) (להלן: "

תקציב:

 מלש"ח.1לצורך התכנית  , תוקצב  סכום של 
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 התקציב מיועד להשתתפות במימון הכנת תוכנית עסקית ומילוי בקשה לצורך הגשתה לקרן הסיוע

עד   - מצומצם  (בהיקף  מיועד  וכן  לחקלאים)  הקרנות  התוכנית50(הנגשת  לפרסום  אלש"ח)    

לחקלאים. 

:עקרונות נוהל התוכניתלאור האמור מפורטים להלן 

התוכנית..1 של  קיומה  דבר  את  המשרד  של  האינטרנט  באתר  יפרסם   המשרד 

יפנה את החקלאים המעוניינים, לרשימת היועצים המסווגים בסיווג כלכלה  הפרסום 

 "), לצורך קבלתהיועציםוניהול, הכלולים במאגר היועצים הרשום של המשרד (להלן: "

סיוע מהם בהגשת הבקשות לקרנות הסיוע.

לצורך המשרד  מטעם  הדרכה  שיעברו  ליועצים  יתייחסו  שיפורסמו  היועצים   פרטי 

 התוכנית (כפי שיפורט בהמשך) ושיביעו הסכמתם בכתב שפרטיהם יפורסמו, במסגרת

התוכנית, באתר האינטרנט של המשרד.

אחת,.2 כל  הקרנות,  ידי  על  שתינתן  היועצים,  עבור  הדרכה  יארגן   המשרד 

 באמצעות הגוף המתאם מטעם המדינה, שלה (הקרן לעסקים קטנים, באמצעות חב' תבור

חב' באמצעות  היצואנים,  וקרן  בינוניים  לעסקים  הקרן  בע"מ  ופיננסים   כלכלה 

BdiCoface (לגבי אופן הגשה מיטבי של בקשות לקרן, כולל הכנת תוכנית עסקית לצורך 

זה.

לקרנות.3 בקשה  הגשת  לצורך  עסקית  תוכנית  בהכנת  בסיוע  המעוניין   חקלאי 

הסיוע ובהשתתפות המשרד במימון עריכת הבקשה כאמור, יפנה ליועץ מן הרשימה הנ"ל.

4.

 , יועץ, שחקלאי פנה אליו, בהתאם לנוהל זה, יודיע3/5/09החל מיום .1

  , למשרד החקלאות - הרשותנספח א', המצורף טופס אישור מקדמיבאמצעות 

 לתכנון, למר אהוד אלפרט, מרכז בכיר (תוכניות משולבות של חקלאות ומים),

 כי קיבל על עצמו לטפל בעריכת בקשה בשם החקלאי, שפרטיו יצוינו, וכי הוא

 מבקש את השתתפות משרד החקלאות, במימון עריכת הבקשה. ההודעה נדרשת

 לצורך מעקב על מסגרת התקציב הקיים. כל בקשה שתעמוד בתנאים שייקבעו,

 לא יאושר כל תשלום עבורעד למיצוי התקציב שיועד לכך, כאמור. תאושר 

 עריכת בקשות לקרנות הסיוע, שלא התקבל לעריכתן, אישור מקדמי מהרשות

לתכנון.

 היועץ יקבל מהרשות לתכנון הודעה על אישור מקדמי לבקשתו, שתוקפו.2

 הודעת שבועות ממועד הודעת היועץ. במידה שלא תוגש על ידי היועץ טופס 3

 נספח (מצ"ב דיווח על הכנה והגשת בקשה לקרן הסיוע הכוללת תוכנית עסקית

תוך ב' האישור3),  תוקף  יפקע  המקדמית,  הבקשה  הגשת  ממועד  שבועות,    

המקדמי.
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 במקרים חריגים, יוכל היועץ לפנות לרשות לתכנון ולבקש הארכה של.3

נימוקים בהצגת  בבקשה,  הטיפול  הליכי  לסיום  המקדמי,  האישור   תוקף 

מיוחדים.

 לאחר הכנת התוכנית והגשת הבקשה לקרנות וכן לאחר שהחקלאי שילם את.5

 הדיווח,טופס חלקו בעלות עריכת הבקשה, ישירות ליועץ, יגיש היועץ לרשות לתכנון את 

נספח ב', בצירוף העתק החשבונית על התשלום שנתקבל מהחקלאי.

  מסך ההשתתפות המאושר2/3הגשת הבקשה כאמור תזכה את היועץ בתשלום .6

  הנותר, עם קבלת הודעה סופית מטעם1/3על ידי המשרד. היועץ יהיה זכאי לקבל את ה- 

 ועדות האשראי או הגופים המתאמים של הקרנות על אישור/דחיית בקשת החקלאי .

    לצורך הגשת הבקשה,  כל הנדרש  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי על היועץ להשלים את 

מהגופים המתאמים, או  מועדות האשראי  סופית  תשובה  לקבלת  עד   לקרנות הסיוע, 

לרבות, השלמת ותיקון מסמכים, ככל שיידרשו.

שיעור השתתפות המשרד במימון: .7

  מהעלות הכוללת של80%בקשות לקרן לעסקים קטנים -  בשיעור של .1

 ₪ .3,000עריכת הבקשה, אך לא יותר מסך של 

 , אך70%בקשות לקרן לעסקים בינוניים ולקרן ליצואנים  - בשיעור של .2

 ₪.6000לא יותר מסך של 
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נספח ב'

תאריך:__________

 טופס הודעת דיווח על הכנה והגשת בקשה לקרן הסיוע לעסקים קטנים, הכוללת

 תוכנית עסקית

פרטי המשק החקלאי:

שם איש הקשרשם פרטישם משפחה     ת.ז/ ח"פס.ב

 מס'ישוב
משק

פקסניידטלפון מיקודכתובת

            

אישור היועץ

 אני הח"מ מר / גב' _________________ ת.ז. ______________, קיבלתי אישור מקדמי של

 משרד החקלאות לעריכת בקשה לקרן הסיוע לעסקים קטנים / לקרן הסיוע לעסקים בינוניים /

 לקרן היצואנים, הכוללת תוכנית עסקית כלכלית עבור החקלאי הרשום מעלה, ומצהיר ומאשר

ידי החקלאי הבקשה לקרן, בצירוף על  / תאריכים ___________ הוגשה  כי בתאריך   בזאת 

התוכנית שהכנתי.

עלותה הכוללת של הכנת התוכנית עומדת על _______________  ₪.

__________________                                                                                               
                   חתימה וחותמת

אישור המשק החקלאי

 אני הח"מ מר / גב' ________________ ת.ז. ________________, בעל המשק החקלאי /

לעיל, כי היועץ הכלכלי שפרטיו מצוינים  לעיל, מאשר   נציג המשק החקלאי שפרטיו מצוינים 

 הרשום במאגר היועצים הרשום  של משרד החקלאות ערך עבורי בקשה לקרן הסיוע לעסקים

קטנים / לקרן הסיוע לעסקים בינוניים / לקרן היצואנים, הכוללת תוכנית עסקית כלכלית. 

נדרשתי לשלם סך של __________ ₪. סכום  עבור עריכת הבקשה הכוללת תוכנית כלכלית 

 השתתפותי בעלות עריכת הבקשה (כתלות באישור משרד החקלאות להשתתפות בעלות זו) עומד

על ___________ ₪. מצורפת חשבונית בגובה _________.

__________________

       חתימה וחותמת                            

 בקשה לקרן הסיוע לעסקים קטנים, הכוללת* מילוי טופס זה הנו תנאי מוקדם להשתתפות משרד החקלאות בעלות הכנת 
 יועץ עסקי.תוכנית עסקית כלכלית, על ידי
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