משקיעים /יזמים /תאגידים
מעוניינים להקים או להרחיב את פעילותכם
בתחום מוצרי בשר הבקר הטרי הכשר המפורק הארוז?
ייתכן ותהיו זכאים לסיוע בסך של עד 15,000,000
ממשרד הכלכלה והתעשייה!

₪

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות מרכז ההשקעות ,בתיאום עם משרד
האוצר ,מבקש להגביר את התחרות בענף הבשר הטרי הכשר ,המפורק והארוז
בדרך של עידוד כניסתם של תאגידים נוספים לענף זה אשר יאגדו בתוכם
פעילות של בית מטבחיים כשר ומפעל לפירוק ואריזה כשר.
הכללים המלאים ובהם אופן ההשתתפות וגובה הסיוע שיינתן במסגרת
המסלול ,מופיעים בהוראת מנכ"ל )" (4.36מסלול לקידום התחרות בענף הבשר
הטרי הכשר" שבאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה בלינק הבא:

) http://www.economy.gov.il/iicמסלולים מיוחדים(.

תאגידים שיש ברשותם או ברשות תאגיד הקשור אליהם מפעל מזון ,בית
מטבחים ,בית מטבחיים תעשייתי או מפעל אריזה ופירוק ,יוכלו להשתתף
במסלול בתנאי שמחזור המכירות שלהם בתחום בשר הבקר אינו עולה על 150
מיליון ש"ח או יצרנים בתחום המזון שמחזור המכירות שלהם בתחום המזון
אינו עולה על  300מיליון ש"ח.
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יש לכם שאלות על ההוראה ,נהליה ונספחיה? הנכם מוזמנים לשלוח
שאלות למרכז ההשקעות לדוא"ל בלבד בכתובת ,icc@economy.gov.il :וזאת
לא יאוחר מיום  6.9.2016עד השעה  24:00בלבד .אנא ציינו לגבי כל שאלה את
הסעיף בהוראת המנכ"ל ,בנהלים או בנספחים אליו היא מתייחסת.
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המועד האחרון להגשת בקשות 25.9.2016 :עד לשעה .14:00
רוצים לשמוע עוד? ביום  5.9.2016בין השעות  13:00עד  ,14:30יתקיים כנס
הסברה במטרה לספק הסבר כללי על המסלול .הכנס יתקיים באולם ארז,
קומה  2במשרד הכלכלה והתעשייה ,רחוב בנק ישראל  ,5ירושלים .יש לאשר
השתתפות בדואר אלקטרוני.icc@economy.gov.il :
אופן הגשת הבקשה :המעוניינים להגיש בקשה יגישו "טופס מילוי פרטים"
המופיע כנספח  1להוראת המנכ"ל לכתובת .yazamim@inbal.co.il :לאחר קבלת
"טופס מילוי פרטים" במרכז ההשקעות ,יישלח למבקש הסיוע בדואר אלקטרוני
חוזר ,קישור להגשת "בקשה מקוונת" להשתתפות בתכנית באופן מקוון.
לאחר הגשת הבקשה המקוונת ושליחת הנספחים סרוקים במייל ,יש לשלוח את
הבקשה המקוונת מודפסת וחתומה בצירוף כל המסמכים והנספחים המלאים
)המפורטים בסעיף  5לנוהל ההוראה( ,וקבלה על תשלום דמי טיפול ,ל"תיבת
הקצאה תחרותית מסלול לקידום התחרות בענף הבשר הטרי הכשר  -מרכז
ההשקעות" )קומה ב'( ,רחוב בנק ישראל  ,5בנין ג'נרי ,ירושלים .רק הגשה מלאה
לתיבת ההקצאה תהווה הגשה כדין של הבקשה.
כללי :בחירת הזוכים לסיוע תעשה ע"י וועדה בדרך של הקצאה תחרותית.
התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי ובכל
מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל  ,4.36נהליה ונספחיה -
יגבר נוסח הוראת המנכ"ל ,נהליה ונספחיה .על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או
המועדים המפורטים בו ,תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה
והתעשייה ובעיתונות .אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.
בקשות אשר יוגשו או יתקבלו באיחור ייפסלו על הסף ובקשות אשר יוגשו
שלא לתיבת ההקצאה שצוינה במודעה זו ייפסלו על הסף .ועדת ההקצאה
רשאית לפסול בקשות לא מלאות ,אשר בעת הגשתן לא יכללו את הפרטים
ו/או המסמכים הנדרשים ,או לדרוש להשלים את המסמכים החסרים וזאת,
בהתאם לשיקול דעתה.

קרן

התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה=< מרכז
ההשקעות =< "מה חדש" ביום  11.9.2016עד השעה .24:00

