נוהל מס'  :200-08הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות
שנקלעו למשבר
 .1רקע ומטרות
מטרת נוהל זה הינה תמיכה בהליך מהיר במסלול הטבה מס'  – 1קרן המו"פ (להלן:
.1.1
"מסלול ההטבה") הממוקד בחברות בעלות משאבים פיננסיים מוגבלים לתקופה של עד
 12חודשים ,במטרה להגדיל את שרידותן בתקופה של המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה
ממגפת נגיף הקורונה ,על מנת שיהוו מנוע לצמיחה כלכלית ביציאה ממנו.
בנוהל זה ,תיוחד למונחים המופיעים בו ההגדרות המפורטות במסלול ההטבה .מונחים
.1.2
שלא הוגדרו במפורש במסלול ההטבה תינתן להם המשמעות בהתאם לחוק לעידוד
מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,תשמ"ד.1984-
נוהל זה נועד לקבוע את אופן הטיפול בבקשות המוגשות לערוץ המענקים המהיר בהתאם
.1.3
למפורט במסלול ההטבה.
נוהל זה הינו חלק ממכלול נהלי רשות החדשנות הכלליים ,כמפורט להלן:
.1.4
 .1.4.1נוהל  - 200-01נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת
ביצוע התוכנית המאושרת (להלן" :נוהל .)"200-01
 .1.4.2נוהל  – 200-02נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתוכנית מו"פ (להלן" :נוהל 200-
.)"02
 .1.4.3נוהל  - 200-03נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת
ביצוע תכנית מאושרת ובסיומה (להלן" :נוהל .)"200-03
 .1.4.4נוהל  - 200-04נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (להלן" :נוהל .)"200-04
 .1.4.5נוהל  – 200-05נוהל קניין רוחני (להלן" :נוהל .)"200-05
 .1.4.6נוהל  - 200-06נוהל אישורים ובקשות מיוחדות( .להלן" :נוהל .)"200-06
 .1.4.7כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן.
נוהל זה נקבע מכוח מסלול ההטבה ואושר על ידי ועדת המחקר הפועלת מכוחו.
.1.5
במקרה של סתירה בין נוהל זה לנהלים אחרים של מסלול ההטבה ,תגברנה הוראות נוהל
.1.6
זה.
אי עמידה בהוראות נוהל זה עשויה להוביל לאי-קליטה של הבקשה או לדחייתה בערוץ
.1.7
המפורט בנוהל זה.
מובהר כי המבקש והבקשה מחויבים לעמוד בהוראות נוהל זה החל מיום הגשת הבקשה (ולא מיום
אישור ועדת המחקר).
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 .2אופן הגשת הבקשה
מסמכי הגשת הבקשה במסגרת ערוץ המענקים המהיר יפורסמו באתר האינטרנט של
.2.1
רשות החדשנות .למען הסר ספק ,הגשת הבקשות תתבצע במערכת המקוונת של רשות
החדשנות.
הגשת בקשה לתמיכה במסגרת ערוץ המענקים המהיר תתבצע במסגרת הגשה שנתית-
.2.2
שוטפת ,בהתאם לקבוע בסעיף  .4.1ב' .למסלול ההטבה.
ניתן להגיש בקשה גם ללא הצגת מימון משלים (כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה)
.2.3
במסגרת התקציב המבוקש .עם זאת ,על מגיש הבקשה להציג יכולת מימון משלים בתוך
שלושה חודשים מיום החלטת ועדת המחקר ,כאשר רשות החדשנות תאשר כי מגיש
הבקשה עמד בדרישה זו.
 .3בחינת הבקשה
נוהל זה יחול על מגיש בקשה העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  6.1למסלול ההטבה
.3.1
ועומדים גם בכל התנאים הבאים במצטבר:
 .3.1.1מגיש הבקשה הינו בעלת יכולת /איתנות פיננסית ( )Runwayאשר מוגבלת
לתקופה של עד  12חודשים מראשית חודש הגשת הבקשה לרשות החדשנות.
איתנותו הפיננסית של המבקש תיבחן באמצעות תחשיב ,המופיע באתר
האינטרנט של רשות החדשנות ,הכולל את ההון החוזר נטו של החברה (רכוש
שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות) ,קו אשראי בלתי מנוצל ,תקבולים צפויים,
גיוס השקעות עתידי (על סמך הסכמים חתומים) ביחס לקצב ההוצאות החודשי
של התאגיד (.)Burn Rate
 .3.1.2מגיש הבקשה הינו בעל פעילות אקטיבית ,קרי :רשום ברשויות המס ,מנהל
ספרי חשבונות ובעל פעילות הכוללת תשלום שכר (בין אם בתלוש משכורת או
בחשבונית) ,לתקופה של לפחות  3חודשים אשר קדמו לראשית חודש הגשת
הבקשה לרשות החדשנות.
 .3.1.3מגיש הבקשה לא הגיש בקשה לקבלת מענק (אחת או יותר) בשנת  2019לתיק
שתחילתו בשנת  2020או לא הגיש בקשה לקבלת מענק (אחת או יותר) בשנת
 2020לפני יום  31במרץ  ,2020באחד ממסלולי ההטבה הבאים:
•

מסלול הטבה מס'  - 1קרן המו"פ ,אשר היה בתוקף עד ליום  12באפריל
;2020

•

מסלול הטבה מס'  - 8מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות ,אשר
היה בתוקף עד ליום  12באפריל ;2020
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•

.3.2

מסלול הטבה מס'  - 23חברות מתחילות ,אשר היה בתוקף עד ליום 12
באפריל ;2020

• מסלול הטבה מס'  - 1קרן המו"פ ,אשר נכנס לתוקף ביום  13באפריל
.2020
ועדת המחקר בבואה לבחון את אמת המידה הקבועה בסעיף  6.2ג' למסלול ההטבה,
תבחן ,בין היתר ,את היכולת  /האיתנות הפיננסית ( )Runwayשל מגיש הבקשה לתקופת

.3.3

זמן של עד  18חודשים מראשית חודש הגשת הבקשה לרשות החדשנות.
במקביל לבדיקה הטכנולוגית (כאמור בנוהל  ,)200-01תבוצע בדיקה פיננסית לכל מגיש
בקשה ,על בסיס מסמכי הבקשה שיוגשו ,וזאת במטרה לבחון את:
 .3.3.1.1היכולת /האיתנות הפיננסית של מגיש הבקשה.
 .3.3.1.2יכולת מימון חלקו של מגיש הבקשה מהוצאות הבקשה למענק.

 .4דיון בוועדת המחקר
כל בקשה אשר תוגש בהתאם לנוהל זה תובא לוועדת המחקר לצורך קבלת אישור בדבר
.4.1
עמידתה בתנאים הנדרשים בסעיף  3.1לנוהל זה.
בקשה אשר ועדת המחקר תאשר כי עמדה בתנאים כאמור ,תועבר להמשך בדיקה ,כאשר
.4.2
החלטה סופית בבקשה תימסר למגיש הבקשה בתוך כ 4-שבועות ממועד הגשת הבקשה
לרשות החדשנות.
בקשה אשר ועדת המחקר תחליט לגביה כי אינה עומדת בתנאים כאמור ,או במי מתנאי
.4.3
הסף המפורטים במסלול ההטבה ,תימסר לגביה הודעה למגיש הבקשה בהתאם לנהלים
הכלליים של רשות החדשנות.
בקשה אשר אושרה על ידי ועדת המחקר ומגיש הבקשה הציג מימון משלים למענק
.4.4
שאושר על ידה ,תהא זכאית למקדמה בשיעור של עד  50%מגובה המענק המאושר,
בהתאם לאמור בכללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן .שיעור המקדמה ייקבע על-ידי
ועדת המחקר ,לרבות הצורך בהעמדת מימון משלים (כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה).
 .5תחילה ותחולה
נוהל זה נכנס לתוקפו ביום  21באפריל ( 2020להלן" :יום התחילה") והינו בגדר הוראת שעה אשר
תוקפה יהא ל 6-חודשים מיום התחילה.
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