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 המדען הראשיהנהלת לשכת  אל:    
 בודקים מקצועיים    

 מחקרהחברי ועדת 
 המדען הראשיחברות המסתייעות במסלולי הסיוע של לשכת 

 

 

 לראשונה מול המדע"ר. יה המסורתית המתחילות במו"פהתעשימהליך הגשה מקוצר לחברות הנדון: 

 רקע   .א

לשכת המדען הראשי מעוניינת לעודד חברות מתחום התעשיה המסורתית להצטרף למשפחת החברות  .1
 המיישמות תהליכי חדשנות ומבצעות תכניות מו"פ בתמיכתה.

המדע"ר הליך הגשת ולצמצם את החסמים העומדים בפניהן, תפעיל לשכת בכדי להקל על חברות אלו  .2
 לקרן המו"פ.על ידן בקשות מקוצר לתכניות המוגשות 

 ישימות   .ב

כמוגדר  ,לנהליה ףכפוהוא קרן המו"פ והפועלת ב במסגרת תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית ופעלהליך יה .1
 תכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים". -: "התעשייה המסורתית 2114-11בחוזר מדע"ר 

פטור מתמלוגים זכאות ללתנאי ההעונות תעשיה מסורתית חברות המוגשות ע"י  בקשותיך מיועד לההל .2
 .2114-11בפרק ו' לחוזר המדע"ר המפורטים 

 בנוסף, נדרש קיום התנאים הבאים במצטבר: .3

 . וזוהי בקשתה היחידה של החברה החברה טרם נתמכה ע"י לשכת המדע"ר .א

 ₪מיליון  1אינו עולה על  בקשההיקפה הכספי של ה .ב

  .שקדמו להגשת הבקשהשנים ה 5במשך לפחות  ,בתחום עיסוקה הנוכחיברצף החברה פעילה  .ג

 פרטי ההליךג.   

 .באמצעות טפסים מפושטים המותאמים להיקפן הכספי של תכניות אלה יוגשולתמיכה הבקשות  .1

רות מתחום התעשייה המסורתית ייבדקו בהליך בדיקה מקצועית המותאם לבדיקת בקשות של חבהבקשות  .2
 .המתחילות את דרכן במו"פ

למעט במקרים בהם לא ניתן  ,שבועות מיום הגשתן 11יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר תוך בקשות ה .3
  .חברה מגישת הבקשהלקיים את הדיון עקב סיבות התלויות ב

 להן זוכות חברות תעשיהיות תכניות שתאושרנה במסגרת הליך זה תהיינה זכאיות לכל ההטבות הייחוד .4

 .2114-11מסורתית מתחילות במו"פ מתוקף חוזר מדע"ר  

 תוקף.   ד

 .31.12.2114 -ם פרסומו ועד לומי - זה ליךהגשת בקשות במסגרת התוקף  .1

 

 ב ב ר כ ה,                           

 
 אבי חסון                            

 המדען הראשי                            


