נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב .המסמך המחייב הנו
הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

הוראת מנכ"ל  :5.4קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים
.1

כללי

1.1

משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות מינהל סחר חוץ ,רואה חשיבות רבה בהשתתפות של
חברות ישראליות בפרויקטים בין-לאומיים בחו"ל וזאת מתוך מטרה להביא להגדלת כושר
התחרות שלהן בשווקים הבינלאומיים.

1.2

לשם כך ,הקים המשרד ,קרן שנועדה לסייע במימון העלויות הכספיות הכרוכות בגישה
להשתתפות בפרויקטים אלה ,כמפורט בהוראת מנכ"ל .5.4

1.3

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

הוראת מנכ"ל " :5.10תכנית כסף חכם"

 .2עיקרי ההוראה
הוראת מנכ"ל  :5.4קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים
מי רשאי להגיש
בקשה למענק
מחזור המכירות
של העסק
)מבקש הסיוע (
מסלול
סוג הפעילות
עבורה מבקשים
מענק )ההוצאות
המוכרות(

הפרוייקט

 .1חברה אשר התאגדה בישראל ומרכז פעילותה בישראל;
 .2חברה ממשלתית הפועלת בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה אינן מתעריף ו/או מסובסידיה ממשלתית ושאינה
חברה מתוקצבת.
אינו גבוה מ 200-מיליון ₪
מסלול א' :השתתפות במימון הוכחת היתכנות
הוכחת היתכנות עבור מזמין על ידי מבקש הסיוע
)החברה( באמצעות הדגמת מוצרי מבקש הסיוע
ושירותיו ,יכולותיו הטכנולוגיות ועל ידי התקנה
מסחרית בקנה מידה מוגבל .מטרת הוכחת ההיתכנות
היא להוכיח למזמין כי החברה יכולה לבצע את
הפרויקט באופן כלכלי כדאי עבורו.
אספקת מוצרים ו/או שירותים בהיקף כספי מוערך
מראש ,בעקבות ,הוכחת היתכנות או זכייה במכרז
ובלבד שאינם לאספקת מוצרים או שירותים או
שירותים ומוצרים לגורמים צבאיים או כאלה המופיעים
בצווים מכוח חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני התשס''ז,
.2007

מסלול ב' :השתתפות במימון הכנת הצעה למכרז
הגשת הצעה לביצוע פרויקט בדרך של מענה למכרז שפרסם
מזמין ואשר יבוצע על-ידי מבקש הסיוע )החברה( .ניתן להגיש
בקשה למענק גם אם מבקש הסיוע משמש כקבלן משנה של
חברה המגישה הצעה למכרז.
אספקת מוצרים ו/או שירותים בהיקף כספי מוערך מראש,
בעקבות ,הוכחת היתכנות או זכייה במכרז ובלבד שאינם
לאספקת מוצרים או שירותים או שירותים ומוצרים לגורמים
צבאיים או כאלה המופיעים בצווים מכוח חוק הפיקוח על יצוא
ביטחוני התשס''ז.2007 ,

תקרת המימון של
מזמין העבודה
ערך מוסף
ישראלי של
הפרויקט נשוא
הבקשה

עד  30%מעלות העבודה ) הוכחת היתכנות(

עד  30%מעלות העבודה )הכנת הצעה למכרז(

חלקה של החברה בפרויקט חייב להיות בעל ערך
מוסף ישראלי של  35%לפחות או  2מיליון דולר ערך
מוסף ישראלי ,לא כולל רווח ,לפי הנמוך מבינהם

חלקה של החברה בפרויקט חייב להיות בעל ערך מוסף
ישראלי של  35%לפחות או  2מיליון דולר ערך מוסף ישראלי,
לא כולל רווח ,לפי הנמוך מבינהם

מועד המכרז

-------------------- ------------------------------שווי המענק ביחס להיקף הכספי המוערך של
הפרויקט בגינו מוגשת הבקשה

ההיקף הכספי
המוערך של
הפרויקט בגינו
מוגשת הבקשה

בשווי מינימלי של חצי
מיליון דולר ארה"ב ועד 1
מיליון דולר ארה"ב

בשווי מעל  1מיליון דולר
ארה"ב

הסיוע יינתן אך ורק בגין מכרז שהמועד האחרון להגשה אליו
הוא לפחות  30יום ממועד הגשת הבקשה לקבלת מענק
מהקרן
שווי המענק ביחס להיקף הכספי המוערך של הפרויקט בגינו
מוגשת הבקשה
בשווי מינימלי של חצי מיליון
למעלה מ 1 -מיליון דולר
דולר ארה"ב ועד  1מיליון
ארה"ב.
דולר ארה"ב.

עד  50%מההוצאות
המוכרות

עד  50%מההוצאות המוכרות

עד  50%מההוצאות
המוכרות

תקרת המענק
עבור פרויקט

 200אלף ₪

 500אלף ₪

 200אלף ₪

 400אלף ₪

תקופת התמיכה

עד  12חודשים

עד  12חודשים

עד  12חודשים

עד  12חודשים

תחילת תקופת
המענק

אחד המועדים הבאים
שציינה החברה בטופס
הגשת הבקשה  :מועד
הגשת הבקשה או מועד
כתב האישור.

אחד המועדים הבאים
שציינה החברה בטופס
הגשת הבקשה  :מועד
הגשת הבקשה או מועד
כתב האישור.

אחד המועדים הבאים שציינה
החברה בטופס הגשת
הבקשה  (1 :מועד פרסום
המכרז ובלבד שמועד זה אינו
עולה על  60יום ממועד
הגשת הבקשה או  (2מועד
הגשת הבקשה או  (3מועד
כתב האישור.

אחד המועדים הבאים
שציינה החברה בטופס
הגשת הבקשה  (1 :מועד
פרסום המכרז ובלבד שמועד
זה אינו עולה על  60יום
ממועד הגשת הבקשה או (2
מועד הגשת הבקשה או (3
מועד כתב האישור.

תקופת הביצוע

 12חודשים .יו''ר הועדה
או מ"מ רשאי ,להאריך
את תקופת הסיוע עד
שנה נוספת ללא תוספת
תקציב

 12חודשים .יו''ר הועדה
או מ"מ רשאי ,להאריך
את תקופת הסיוע עד
שנה נוספת ללא תוספת
תקציב

 12חודשים .יו''ר הועדה או
מ"מ רשאי ,להאריך את
תקופת הסיוע עד שנה נוספת
ללא תוספת תקציב

 12חודשים .יו''ר הועדה או
מ"מ רשאי ,להאריך את
תקופת הסיוע עד שנה
נוספת ללא תוספת תקציב

שיעור המענק

עד  50%מההוצאות
המוכרות

***לא יאושר מענק להוכחת היתכנות והגשת הצעה למכרז בעבור אותו פרויקט.
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 .3פרטי התקשרות עם מינהל סחר חוץ עבור קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-
לאומיים
מר ג'מאל זועבי ,מרכז קרן "הפרויקטים והמכרזים הבינ"ל"
02-6662644

Interfund@economy.gov.il

רח' בנק ישראל  ,5ירושלים

www.economy.gov.il/5-4

