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מענק סיוע לפיתוח וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים בירושלים

שלום רב,
במסגרת החלטת ממשלת ישראל מס'  877מיום  29.11.15לפיתוחה הכלכלי של ירושלים צפויה הרשות
לפיתוח ירושלים לקבל תקציב ממשלתי בסך של כ 60-מיליון ש"ח לטובת פעילות פיתוח וחיזוק עסקים
קטנים ובינוניים בירושלים .הרשות לפיתוח ירושלים תנצל את תקציב זה לצורך העברת מענקי סיוע
לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים בשל פעילות פיתוח שמטרתה הגדלת מכירות העסק ובכלל זאת:
רכישת רכוש קבוע ,הוצאות לחידוש ציוד ,הוצאות להשתלמויות והכשרת עובדים ,הוצאות פרסום
ושיווק וכל הוצאה אחרת ששימשה או תשמש להגדלת מכירות העסק בתקופה שבין  1.1.15ל.30.6.16-
זאת במטרה לעודד את פיתוח העסקים הקטנים והבינוניים ,להגדיל את מכירות העסק ,למשוך תיירות,
להגדיל את הצריכה וליצור פעילויות פיתוח נוספות.
עסקים אשר חוו קיטון במחזור ההכנסות בשיעור של  25%לפחות בתקופה  9-12/2015ביחס למחזור
ההכנסות בתקופה המקבילה בשנים  2014או ( 2013לפי בחירת העסק) יזכו לסיוע בגובה 7,500-50,000
ש"ח מהרשות לפיתוח ירושלים.
להלן התנאים המצטברים לקבלת המענק:
 .1עסק שמעסיק לא יותר מ 100-עובדים ומחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על  100מיליון ש"ח.
 .2העסק דיווח למע"מ דיווחים שאינם "דיווחי אפס" בכל תקופת הדיווח (.)9-12/2015
 .3העסק או אחד מסניפיו ממוקם בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים.
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לצורך קבלת הסיוע ,יש לפנות למשרדנו על מנת שנבחן האם העסק שבבעלותכם זכאי למענק ונעזור
לכם במילוי הטפסים וחתימה על אישור רואה חשבון כנדרש.
שימו לב! הרשות לפיתוח ירושלים דורשת לקבל את מלוא הטפסים לרבות אישור רואה חשבון עד ליום
 ,4.2.2016כאשר לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להגיש בקשות סיוע.
גובה המענק יקבע בהתאם לגובה מחזור ההכנסות של העסק ביחס לכלל העסקים אשר יגישו בקשה
למענק סיוע .המענק יהיה בגובה של  7,500-50,000ש"ח אך יוגבל לגובה הוצאות שהוציא העסק בתקופה
 1.1.15-30.6.15המהוות פעילות פיתוח שמטרתה הגדלת מכירות העסק ,אשר נועדו לפתח את העסק
ולקדמו ואשר הינן ,בין היתר ,אחת או יותר מההוצאות הבאות :רכישת רכוש קבוע ,הוצאות לחידוש
ציוד ,הוצאות בגין הכשרת עובדים ,הוצאות פרסום ,הוצאות שיווק וקידום מכירות והוצאות בגין יעוץ
ארגוני ויעוץ עסקי .מובהר כי הוצאות קבועות כגון שכירות ,תשלום מיסים ואגרות ,שכר ,דמי ניהול,
דיבידנדים וכן הוצאות ששולמו לבעלי שליטה לא ייחשבו כהוצאות מזכות לעניין זה.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל ,ככל שנידרש.
לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו ,בכתובת:
WWW.AMOSKATZ.CO.IL

בכבוד רב,
עמוס כץ ושות'
רואי חשבון
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