נהלי מסלול משנה י"ז  -מסלול לתמיכה משותפת עם משרד
הביטחון של מסלול הטבה מס'  - 2תמיכה בחדשנות טכנולוגית
של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
 .1כללי
 .1.1בהתאם להוראות סעיף  22.2למסלול הטבה מס'  - 2תמיכה בחדשנות טכנולוגית של
התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשלה (להלן" :מסלול ההטבה") נהלים אלו הם חלק בלתי
נפרד ממסלול ההטבה וממסלול משנה י"ז  -מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון
(להלן" :מסלול המשנה") .אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול ההטבה או מסלול המשנה
לבין נהלים אלו ,תגברנה הוראות מסלול ההטבה או מסלול המשנה ,לפי העניין.
 .1.2המונחים בנוהל זה הינם כהגדרתם במסלול ההטבה ובמסלול המשנה ,אלא אם כן צוין
במפורש אחרת.

 .2תחולת נהלי רשות החדשנות הכלליים
על בקשות המוגשות במסגרת מסלול המשנה יחולו הוראות נהלי רשות החדשנות הכלליים
המפורטים להלן ,בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף  3לנוהל זה:
 .2.1נוהל  - 200-01הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן.
 .2.2נוהל  - 200-02ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.
 .2.3נוהל  - 200-03נוהל דיווח ותשלום תמלוגים.
 .2.4נוהל  - 200-04נוהל קניין רוחני.
 .2.5נוהל  - 200-05נוהל אישורים ובקשות מיוחדות.
 .2.6כללים לעניין תשלום מקדמות ושיעורן.

 .3הוראות ספציפיות אשר תחולנה על בקשות המוגשות מכוח מסלול
המשנה
 .3.1על בקשות המוגשות במסגרת תת-מסלול הכוונת ידע באקדמיה יחולו נהלי מסלול משנה
ג' של מסלול תשתיות טכנולוגיות ,הנוגעים להגשה בליווי תאגיד תומך.
 .3.2על בקשות המוגשות במסגרת תת-מסלול מסחור ידע יחולו נהלי מסלול משנה ד' של
מסלול תשתיות טכנולוגיות ,למעט הסעיפים הנוגעים לתכנית המשך מגנ"ט.
 .3.3על בקשות המוגשות במסגרת תת-מסלול טכנולוגיה טרום מוצרית בתעשייה יחולו
ההוראות להלן:
 .3.3.1הגשת בקשה:
(א) הגשת הבקשה תהיה באמצעות המערכת המקוונת וכמפורט בנוהל 200-01
הנ"ל.
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(ב) במקרה בו מדובר בשני מבקשים ,התכנית תוגש על ידי כל אחד מהמבקשים
בבקשה נפרדת .מובהר ,כי המועד הקובע לתחילת בדיקת התכנית הינו
המועד בו הוגשה הבקשה השנייה מבין השתיים.
(ג) תקופת התכנית המבוקשת הכוללת לא תעלה על  36חודשים.
(ד) בטופס הבקשה יש לפרט כדלקמן:
( )1שם המבקש ושם התאגיד התעשייתי/היזם השותף (כאשר מדובר בהגשת
תכנית של שני מבקשים).
( )2תכניות העבודה לכל השנים בתכנית.
(ה) בטופס התקציב יש לפרט את התקציב המבוקש לתקופה שלא תעלה על 12
חודשים ,זאת בהתאמה לשנת הבקשה הנוכחית מתוך סך השנים שנתבקשו
במסגרת הבקשה.
(ו) יזם שבמועד הגשת הבקשה טרם התאגד ,יצרף צילום של תעודת הזהות שלו
(במקום תעודת התאגדות).
(ז) ככל שהמבקש פועל בשיתוף פעולה עם תאגיד תעשייתי או יזם ,תצורף
לבקשתו הצהרת שותפים על הסכמה עקרונית לביצוע שיתוף פעולה במו"פ,
החתומה על ידי שני הצדדים (נספח  1לנוהל).
 .3.3.2הפעלת התכנית:
ככל שאושרה תכנית של שני מבקשים ,הפעלת התכנית תתבצע רק לאחר שכל
אחד מהמבקשים חתם על כתב ההתחייבות ודף התקציב ,וכן עמד בכל תנאים
המקדמיים (ככל שנקבעו על-ידי ועדת המחקר תנאים נוספים).
 .3.3.3מקדמה:
מקבל האישור יהא זכאי למקדמה בשיעור של  35%מגובה המענק המאושר,
בכפוף להחלטת הוועדה ולאחר הפעלת התיק.
 .3.3.4תקצוב ודיווח:
ההכרה בהוצאות הינה בהתאם לאמור בנוהל  200-02הנ"ל ,בכפוף לשינויים להלן:
(א) לא יוכרו הוצאות התאמה ותיקוף המוצר לשוק כפי שמפורט בסעיף  7.6לנוהל
 200-02הנ"ל.
(ב) במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו על ידי הוועדה ,תוכרנה הוצאות בגין
נסיעות לחו"ל בהתאם לסעיף  7.7.3לנוהל  200-02הנ"ל .יש לרשום הוצאות
אלה בגיליון 'שונות'.
(ג) במקרים בהם ישנם שני מקבלי אישור ,ההוצאות שיוכרו בגין מקבל אישור אשר
מבצע שילוב של הידע של מקבל האישור השותף בידע הקיים ,יהיו בהתאם
לנוהל  200-02הנ"ל ,בכפוף להיותן קשורות לפעילות תיקוף (ולדיציה),
התאמה ואינטגרציה של הידע בידע הקיים.
 .3.3.5שיתוף בידע:
(א) אם הוגשה תכנית על ידי שני מבקשים (על-ידי שני תאגידים או על-ידי תאגיד
ויזם – כל אחד להלן "השותף" וביחד "השותפים") ,על כל אחד מהמבקשים
לציין בטופס הבקשה בסעיף "הבעלות בתוצרי התכנית הרב שנתית" אם
למבקש השותף בעלות או זכויות בידע אשר יפותח בתיק ,כמפורט בנוהל 200-
.01
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(ב) ככל שוועדת המחקר אישרה את התכנית של השותפים וכן אישרה כי לשותף
תהיינה בעלות ו/או זכויות בידע אשר יפותח בתיק של השותף השני ,יהיה על
השותף לחתום על כתב התחייבות לשיתוף בידע ,בנוסח אשר ייקבע על-ידי
ועדת המחקר ,כתנאי לכניסת כתב האישור לתוקף (בנוסף לכתב ההתחייבות
הנזכר בסעיף  3.3.2לעיל) .מובהר ,כי עם החתימה על כתב ההתחייבות
לשיתוף בידע ,יחולו על שני השותפים החובות כלפי רשות החדשנות ,לרבות
החובה לשמירת הידע והייצור בישראל ולרבות החובה לשלם תמלוגים בנוגע
לתכנית המאושרת ,הכל בהתאם לאמור במסלול ההטבה ,במסלול המשנה
ובהוראת התמלוגים.
 .3.3.6בקשת המשך:
מקבל האישור רשאי להגיש בקשת המשך מעבר לתקופת הביצוע שנקבעה על-ידי
ועדת המחקר במסגרת התכנית המאושרת ,וזאת בתחילת הרבעון האחרון של
התקופה כאמור ולא יאוחר משלושה חודשים מסיומה ,על מנת לשמור על המשך
ביצוע רציף של המחקר והפיתוח הבקשה תוגש בהתאם לכללים החלים על הגשת
בקשה ראשונה/חדשה הנ"ל.

 .4תחילה ותחולה
 .4.1הוראת נוהל זה תוקנו ביום ח' בתשרי תשפ"ב 14 ,בספטמבר ( 2021להלן" :יום התחילה"),
והן תחולנה על בקשות אשר תוגשנה החל מיום התחילה.
הוראות נוהל זה מחליפות את הוראות הנהלים הקודמים מיום י"ח בחשון תשפ"א5 ,
בנובמבר  2020של מסלול המשנה אשר ימשיכו לחול על בקשות שהוגשו עד ליום התחילה.
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