
 סיוע במימון השתתפות בתערוכות

 רקע

ציע המכון תכנית לסיוע במימון יבמסגרת תכנית סיוע חדשה ליצואנים, 
יצואנים בתערוכות בינ"ל בחו"ל בהן לא מוקם ביתן לאומי ע"י של  השתתפות ה

 המכון או כל גורם ממשלתי אחר.

המוקם בשטח מוגדר המאורגן וכאירוע עסקי  "תערוכה בינ"ל"לצורך כך תוגדר 
. מטרת האירוע לייצר מפגש מדינות נוספותמיצואנים ים משתתפ בובחו"ל ואשר 

  בין מציגים ומבקרים מקצועיים ואחרים. 

 ($3,000) לשלושת אלפים דולר/ארה"ב עד - )"הזכאות"( הכספיתגובה השתתפות 
ידי בנק במטבע אחר לפי שער החליפין )המפורסם על ערך -או שווה מע"מלא כולל 
בעבור שכירת שטח ושירותים נלווים המסופקים  ביום הגשת הבקשה הידועישראל( 

לצורך תפעול הביתן )שירותים כגון:  התערוכה בלבדמארגני ע"י לביתן הניתנים 
 . ניקיון, חשמל, תאורה ושירותי אינטרנט(

 חברות הרשאיות לקבל את הסיוע

שהיקף היצוא שלהן בשנה הקלנדרית הקודמת למועד מייצאות חברות  .1
מיליון  10 -נמוך מ ודולר/ארה"ב  אלף 100 -היה גבוה מ הגשת הבקשה 

חברות שיצאו בסכום נמוך יותר יוכלו להגיש בקשה רק לאחר דולר/ארה"ב. 
. לאור תוצאות האבחון ישקול המכון את אבחון מוכנות ליצואצוע יב

הדבר יהיה נתון בכל מקרה, יצויין, כי השתתפותה של החברה בתכנית. 
 דעתו הבלעדי של המכון.  ללשיקו

חברות לא תוכלנה להסתייע במסלול סיוע זה במקביל לערוץ  -כפל תמיכה  .2
 .באותה התערוכההשתתפותן לצורך  של המדינה סיוע אחר

עבור תערוכות בהן היצואן מבקש להשתתף בפעם הראשונה הסיוע יינתן רק  .3
 פעמיים רצופות בהן התקיימה התערוכה והיצואן לא נטל בה חלק.או לאחר 

  .חברה זכאית לקבל הסיוע עד שלוש פעמים בשנה קלנדרית .4

תמלא טופס לקבלת סיוע חברה המבקשת לקבל את הזכאות הגשת בקשה לסיוע
 ובו הפרטים הבאים:מקוון בקשה 

 .: שם החברה, ח"פ, כתובת, דרכי התקשרותחברהפרטי ה .1

התערוכה, מועד התערוכה, מקום וכתובת התערוכה, שם פרטי התערוכה:  .2
 .כתובת אתר האינטרנט של התערוכה, גודל השטח המבוקשמחיר למ"ר, 

צעה החברה בשנה הקלנדרית יאותו ב)על פי ערך דולרי( סך היצוא הישיר  .3
  אישור חתום של רואה החשבון של החברה(.האחרונה )יש לצרף לבקשה 

החברה לא השתתפה בתערוכה זו  מנכ"ל או סמנכ"ל כספים כיהצהרת  .4
 פההשתת לאאם התערוכה מתקיימת מידי שנה, או  האחרונות שנתייםב

 .שנה מידי מתקיימת איננה התערוכה אם - רצופות פעמייםבתערוכה 

 ושירותים נלווים לפי עלות שטחרק עלות ההשתתפות בתערוכה )מחושב  .5
 התערוכה בלבד הנהלתהמסופקים ע"י ( כמצויין לעיל

 .לאחר קיום התערוכה -, קרי לא ניתן להגיש את הבקשות לסיוע בדיעבד .6
 



 מנגנון הטיפול
 

הפרטים כל הכולל את  מקווןבקשה  למכון טופסתשלח המבקשת החברה  .1
 . לעיל )הגשת בקשה לסיוע(הנדרשים 

)ולכל הפחות  מעת לעתשתתכנס במכון מקצועית ועדה ופרטי הבקשה ידונו ב .2
 .בבקשות השונות ותקבע את גובה הזכאותתדון ו אחת לחודש(

 ימי עבודה 21ולא יאוחר מ  המיד עם קבלת הלחברתועבר עדה והוהחלטת  .3
 .ממועד קבלת הבקשה

כנגד את גובה הסיוע תוכל לקבל תאשר את זכאותה לסיוע חברה שהועדה  .4
. מס וניהול ספריםאישור ניכוי  בצרוף (חשבונית מס כחוק )כולל מע"מ

 לפי שער החליפין ביום הגשת הבקשה.יחושב המחיר 

חשבוניות מקוריות המעידות על תשלומים העתק רף החברה תדרש לצ .5
שבוצעו על ידי החברה המבקשת עבור ההשתתפות בתערוכה ושירותים 

 נלווים.

 הסיוע לתערוכה מסוימת הוא חד פעמי עבור החברה. .6
 

 לשנות או כאמור הסיוע מתן את להפסיק הבלעדיתשומר לעצמו את הזכות  המכון
 . מוקדמת הודעה מתן וללא עת בכל תנאיו את

 
 
 


