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חוזר לקוחות מספר 56/18

עבור לקוחות המשרד
תכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה
התכנית ,המופעלת על-ידי רשות ההשקעות במשרד הכלכלה ,מעודדת מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור
מבוסס  industry 4.0באמצעות מתן סיוע להטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם ,וזאת בכדי להגדיל את
כושר הייצור והעלאת פריון העבודה כמענה לתחרות הגלובאלית.
לתכנית זו יוכל לגשת מפעל תעשייתי בבעלות תאגיד ,הממוקם ברחבי הארץ ,שהכנסותיו בישראל בשנה שקדמה
להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא עלו על 200
מיליון  ₪וכן מונה  5 - 250עובדים.
סוגי הפעילויות (מפעל או קו ייצור) האפשריות בתכנית:
פעילות זעירה

פעילות קטנה

פעילות בינונית

היקף מחזור המכירות

עד  10מיליון ₪

 10-75מיליון ₪

 75-200מיליון ₪

תקרת השקעה מזכה

 1מיליון ₪

 3מיליון ₪

 5מיליון ₪

שיעור הסיוע (לרבות

 20%-30%מהתכנית

 20%-30%מהתכנית

 20%-30%מהתכנית

מענק בונוס)*

המאושרת ועד  300אלף ₪

המאושרת ועד  900אלף ₪

המאושרת ועד  1.5מיליון ₪

תקרת השקעה הונית

עד  1מיליון ₪

עד  3מיליון ₪

עד  5מיליון ₪

תקרת השקעה רכה

עד  150אלף ₪

עד  450אלף ₪

עד  750אלף ₪

* - 30%באזורי עדיפות לאומית - 20% ,בשאר הארץ

ההשקעות המזכות:


השקעות הוניות – תהליכי ייצור או תומכי ייצור המשתמשים בטכנולוגיות חדשניות אשר במרכזן ,זרימת מידע ו/או
קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף ,ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליך הייצור או שרשרת
האספקה .בנוסף יוכרו השקעות הוניות שהן לא טכנולוגיות לייצור מתקדם ,אך הן דרושות לצורך הטמעת הטכנולוגיות
החדשניות (וזאת עד  10%מסך ההשקעה המבוקשת).



השקעות רכות – שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי ,ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ,קידום חדשנות תהליכית,
חדשנות במוצרים ,חדשנות במודלים עסקיים ,חדשנות בחווית הלקוח ,ייעוץ לחדשנות בעיצוב.



בנוסף ,יינתן סיוע עבור עלות הכנת תכנית עבודה שנערכה ע"י יועץ מלווה ועד לתקרה של .₪ 40,000

המועד האחרון להגשת בקשות.3/10/2018 :
סך התקציב המיועד למקצה זה הינו  52מיליון  70 .₪הבקשות הראשונות שיוגשו בהתאם למועד ההגשה יועברו
לבדיקה מקצועית ויובאו לדיון בפני הוועדה לפי ניקודן באמות המידה .יתר הבקשות ייבדקו בכפוף ליתרת תקציב.
מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע לכם בבחינת האפשרות לקבלת מענקים במסגרת תכנית זו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדניאלה גרקוב (תל אביב) בטלפון  Daniela.garcov@il.ey.com 03-6278257או לענבל
שחר (חיפה) בטלפון .Inbal.shachar@il.ey.com 04-8654009
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצים שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

