כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
בתוקף סמכותנו מכוח הוראת סעיף (31א) לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,
התשמ"ד( 1984-להלן" :חוק החדשנות") ,הרינו קובעים כללים אלו.

 .1רקע ומטרות
נוהל זה נועד לקבוע כללים לאישור ראש ועדת מחקר ,או מי מטעמו מבין עובדי המדינה שחברים
בוועדת המחקר ,לתשלום מקדמות על חשבון מענקים אשר אושרו על-ידי ועדות המחקר הפועלות
מכוח מסלולי ההטבה של רשות החדשנות.

 .2הגדרות
בכללים אלו ,תיוחד למונחים הבא ההגדרה המופיעה בסעיף זה .מונחים שלא הוגדרו במפורש בכללים
אלו תינתן להם המשמעות בהתאם לחוק החדשנות.
" .2.1מסלול קרן המו"פ"
מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות -קרן המו"פ.
" .2.2מקדמה"
מימון הניתן על ידי רשות החדשנות למקבל הטבה על חשבון מענק.
" .2.3רשות החדשנות"
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אשר הוקמה מכוח חוק החדשנות.
" .2.4תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית"
כהגדרתו במסלול קרן המו"פ.

 .3כללים לתשלום מקדמה
 .3.1תשלום מקדמה מותנה בקיום התנאים המצטברים הבאים:
(א) מקבל ההטבה ממלא אחר הוראות חוק החדשנות ,מסלולי ההטבות ,הכללים ,ההוראות
והנהלים שנקבעו מכוחו.
(ב) אין בהחלטת ועדת המחקר בבקשה לקבלת המענק התניות המונעות תשלום מקדמה.
(ג) לא תינתן מקדמה לאחר שחלפו שישה חודשים מיום התחלת תקופת ביצוע התיק כפי
שאושרה על ידי ועדת מחקר.
(ד) למקבל ההטבה יכולת העמדת מימון ,שאינו מהממשלה או מרשות החדשנות ,המשלים את
המענק להיקף של  100%מהתקציב שאושר על-ידי ועדת המחקר בתיק.
 .3.2שיעורי המקדמה לכל מסלולי הטבה של רשות החדשנות ייקבעו על-ידי ועדות המחקר ,הפועלות
מכוח אותם מסלולי הטבה ,בנהלי מסלולי ההטבה הרלוונטיים ולא יעלו על  35%מגובה המענק
שאושר על-ידי ועדת המחקר ,למעט במקרים הבאים:
3.2.1

במסלול הטבה מס'  42של רשות החדשנות  -התמחות להיי-טק  -התמחות לעובדים
בעבודה ראשונה (פיילוט) בו שיעור המקדמה לא יעלה על ;45%

3.2.2

במסלול הטבה מס'  38של רשות החדשנות – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה של
רשות החדשנות בו שיעור המקדמה לא יעלה על  90%בשנת הפעילות הראשונה
מגובה המענק;

3.2.3

במסלול הטבה מס'  39של רשות החדשנות  -חממות יזמות בפריפריה (פיילוט( ,בו
שיעור המקדמה על חשבון מענקים לעידוד חברות חממה לא יעלה על .50%

3.2.4

במסלול קרן המו"פ ביחס למקדמה לתאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית -שיעור
המקדמה לא יעלה על .15%

 .3.3למרות האמור ברישא של סעיף  3.2ובסעיפי משנה  3.2.1-3.2.3לעיל ,שיעורי המקדמה במסלול
קרן המו"פ לעניין בקשות המוגשות במסגרת נוהל מס'  :200-08הליך הגשת בקשה וטיפולה
במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר לא יעלו על  50%משיעור המענק שאושר
על-ידי ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול קרן המו"פ .למען הסר כל ספק הוראות סעיף  3.3זה
לא יחולו על מקדמות המשולמות לתאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית.

 .4תחילה ותחולה
כללים אלו נקבעו ביום י"ז בכסלו תשפ"א 3 ,בדצמבר( 2020 ,להלן" :יום התחילה") והם יחולו על
אישורי ועדות מחקר ותשלום מקדמות שיאושרו החל מיום התחילה ,והם מחליפים את הכללים מיום כ'
בניסן ,תש"ף 14 ,באפריל.2020 ,

בכבוד רב,
ד"ר עמירם אפלבום
ראש הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

