מסלול הטבה מס'  - 35תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח
של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט)
.1

כללי

1.1

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות") מסייעת ומעודדת ,במישרין או
בעקיפין ,חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון מסלולים ,כלים ופעולות המבוצעים על
ידה.

 1.1מסלול הטבה מס'  – 35תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים
תעשייתיים זרים בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה (פיילוט) (להלן" :מסלול ההטבה") יאפשר
לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים להקים או להרחיב במדינת ישראל פעילות של חברות הנמצאות
בבעלותם ,במישרין או בעקיפין ,בתחומי המו"פ ,החדשנות הטכנולוגית או הייצור ,זאת תוך ביסוס או
העברת חלק מהפעילות הכלכלית הגלובאלית שלהן לישראל.
 1.3מטרות מסלול ההטבה הינן הקמה והרחבה של פעילות תאגידים תעשייתיים זרים בתחום
הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה במדינת ישראל ,לכדי חברות בעלות פעילות עסקית מלאה ,הגדלת
מספר המועסקים בתאגיד בישראל ,לרבות עובדים שאינם עובדי מו"פ ובאמצעות כך להביא לקידום
ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית ,לרבות ייצור בישראל.

.2

הגדרות
במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת בגוף
מסלול ההטבה:
1.1

"אדם או תאגיד קשור"
כהגדרת מונח זה בסעיף (11א) לחוק החדשנות;

1.1

"אזור פיתוח א'"
אזור פיתוח א' שנקבע לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ;1959 -

1.3

"אתר האינטרנט"
אתר האינטרנט של רשות החדשנות;

1.4

"ביוטכנולוגיה"
אחד או יותר מהבאים:
( )1תרופות אתיות המבוססות על חומר פעיל חדש ומוגדר (הגדרה זו כוללת מולקולות
 ,RNA/DNAחלבונים ,נוגדנים ומולקולות קטנות);
( )1מוצרים המבוססים על תאים לשימושים קליניים ,לרבות תרפיה גנית;
( )3מוצרים חדשים ומקוריים המבוססים על זיהוי ויישום מסלולים ביוכימיים/תאים חדשים;
( )4מוצרים המבוססים על הנדסה גנטית וייצור בבעלי חיים טרנסגניים או צמחים טרנסגניים.

1.5

"הוצאות מחקר ופיתוח"
הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ו/או פיתוח על פי תכנית מאושרת ,שלגביהן קבעה הוועדה
בנהלים ,כי ניתן להביאן בחשבון ולפי תנאים שנקבעו במסלול הטבה זה;
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1.2

"העברת זכויות ייצור"
כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות;

1.2

"הוועדה"
כמשמעה בסעיף  3להלן ,אשר תשמש כוועדת המחקר (כמשמעותה בחוק החדשנות) לצורכי
מסלול הטבה זה;

1.2

"ועדת המשנה"

ועדת משנה אשר תמונה ע"י ראש רשות החדשנות מקרב חברי הוועדה ,אשר תוסמך לבצע מו"מ עם
כל המציעים שהצעתם עומדת בתנאי הסף בסעיף  4.3להלן ,בהתאם לכללים הקבועים בסעיף
 4.2להלן ,לאחר בחינת ההצעות על-פי מדדי האיכות המפורטות בסעיף  4.5להלן.
1.9

"חדשנות טכנולוגית"
מחקר או פיתוח;

" 1.10חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד ;1924 -
" 1.11מציע"
תאגיד שהתאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל למטרות רווח ,אשר מגיש
הצעה מכוח מסלול הטבה זה ,אשר אינו חברת חוץ או חברה לתועלת הציבור ,כהגדרתן בחוק
החברות ,תשנ"ט;1999-
" 1.11מרכז מו"פ"
מציע שאושרה הצעתו בהתאם לסעיף  4להלן ויוכל להגיש תיקים מכוח מסלול הטבה זה ואשר
עתיד לפעול בתחום הביוטכנולוגיה או הרפואה בישראל;
" 1.13מחקר"" ,מוצר"" ,מוצר חדש"" ,מנכ"ל רשות החדשנות"" ,פיתוח"" ,ראש רשות
החדשנות" "שיעור הערך המוסף"" ,שיפור מהותי במוצר קיים"" ,שיפור מהותי בתהליך
קיים" או "שליטה"
כהגדרת מונחים אלה בחוק החדשנות;
" 1.14מענק"
מימון (לרבות הלוואה) הניתן על-ידי רשות החדשנות למציע ,לצורך הפעלת מרכז המו"פ,
בהתאם למסלול הטבה זה;
" 1.15מימון משלים"
מימון שלא על ידי רשות החדשנות או המדינה ,המשלים ל 100% -מההוצאות המוכרות שאושרו
על-ידי הוועדה;
" 1.12עובדי מו"פ"
עובדי המחקר והפיתוח אצל התאגיד הזר או אצל מרכז המו"פ (לפי העניין) ,בין אם מועסקים על
ידו במישרין או בעקיפין ובין אם לאו ,בממוצע חודשי של ששת החודשים שקדמו למועד הגשת
ההצעה בהתבסס על תצהיר המנהל הכללי של התאגיד הזר או של מרכז המו"פ (לפי העניין)
ולפי אישור רואה החשבון של התאגיד הזר או של מרכז המו"פ (לפי העניין) על הוצאות המחקר
והפיתוח בספרי התאגיד הזר או מרכז המו"פ (לפי העניין) ובדו"חות הכספיים שלו ביחס למספר
עובדי המחקר והפיתוח כאמור.
" 1.12ריבית שנתית"
עמוד  2מתוך 11

כהגדרתה בנספח ה' של מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות  -קרן המו"פ;
" 1.12רפואה"
אחד או יותר מהבאים :כלי אבחון רפואי ,מכשור וציוד רפואיים ,תחומי הבריאות הדיגיטלית;
" 1.19תאגיד זר"
תאגיד אשר פועל בתחום הביוטכנולוגיה או הרפואה ואשר אינו מאוגד בישראל ואינו פועל
בהתאם לדיני מדינת ישראל.
" 1.10תיק"
בקשה לקבלת הטבה מכוח מסלול הטבה זה ,בתקופה מסוימת ,במסגרת תכנית;
" 1.11תכנית"
תכנית שנתית או רב-שנתית למחקר ופיתוח ,המורכבת מתיק אחד או יותר ,בהתאם להוראות
מסלול הטבה זה;
" 1.11תכנית מאושרת"
תכנית ,כולה או חלקה ,אשר אושרה על-ידי הוועדה;
" 1.13תקופת ביצוע"
משך הזמן שאישרה הוועדה למרכז המו"פ לביצוע תיק אשר אושר על-ידי הוועדה ,לתקופה שלא
תעלה על  32חודשים;
" 1.14תקופת הזכאות של מרכז המו"פ"
תקופת הפעילות המאושרת של מרכז המו"פ ,כפי שייקבע על-ידי הוועדה ,אשר לא תעלה על 5
שנים מיום הוצאת כתב האישור ביחס לכך;
" 1.15תקופת הסיוע הכוללת"
משך הזמן ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ועד לסיום תקופת הביצוע של תיקי
ותכניות מרכז המו"פ שהוגשו במהלך תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ,ואשר לא תעלה על 2
שנים;
" 1.12תקציב מאושר"
סך תקציב התכנית המורכב מהמענק ומהמימון המשלים ,כפי שאושר על ידי הוועדה.

.3
3.1

הוועדה
הרכב הוועדה
הרכב הוועדה הינו הרכב ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות  -קרן
המו"פ.

3.1

תפקידי הוועדה וסמכויותיה
לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה (ככל שאינה סותרת את
הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו) ,ובכלל זה:
3.1.1

לבחון את ההצעות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה להקמה והפעלה של מרכז המו"פ
בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה ולאשר את הפעלתן.
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3.1.1

לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיהם של המציעים ,לרבות בנוגע לאופן
הפעלת מרכזי המו"פ.

3.1.3

לפי שיקול דעתה ,לנהל משא ומתן ,עם כל המציעים שהצעתם עומדת בתנאי הסף בסעיף
 4.3להלן ,בהתאם לכללים הקבועים בסעיף  4.2להלן ,לאחר בחינת ההצעות על-פי מדדי
האיכות המפורטות בסעיף  4.5להלן.

3.1.4

לקבוע את התנאים להקמת והפעלת מרכזי המו"פ ,לרבות אבני דרך ,לוחות זמנים ותקופת
הזכאות של מרכז המו"פ.

3.1.5

לאשר או לפסול באופן מלא או חלקי ,בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה ,כל שינוי שמבקש
מרכז המו"פ לבצע לעומת הצעתו המקורית.

3.1.2

לעקוב אחר ביצועיו של מרכז המו"פ ולהחליט האם לקבוע לו תנאים ואבני דרך ,האם לבטל
את תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ,או האם להפסיק את התמיכה בו בהתאם להוראות
סעיף  11להלן.

3.1.2

לאשר תיקים המוגשים במהלך תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ,לרבות אבני דרך ,לוחות
זמנים ותקופת הביצוע.

3.1.2

לאשר או לדחות תיקים שיוגשו על-ידי מרכזי המו"פ ,ובכלל זה לאשר את התקציבים שיוגשו
במסגרתם ,במלואם או בחלקם ,ולהציב תנאים לאישורם.

3.1.9

לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.

 3.1.10לעשות כל פעולה לשם בחינת המצגים המוגשים לוועדה או לאישורה.
 3.1.11לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול הטבה זה.
 3.1.11לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה.

.4

הליך בחירת מרכז מו"פ

 4.1רשות החדשנות תפרסם מעת לעת באתר האינטרנט ובעיתונות פנייה לציבור ביחס לאפשרות להגיש
הצעות לקבלת אישור כמרכז מו"פ אשר יפעל בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה (להלן:
"ההודעה") .בכל הודעה שתפורסם יפורט ,בין היתר ,מספר מרכזי המו"פ המקסימלי שהוועדה תהא
רשאית לאשר באותו הליך.
 4.1במסגרת ההצעה לשמש כמרכז מו"פ ,בנוסף לאמור בסעיף  4.4להלן ,יפורטו ,בין היתר ,הפעילות
המתוכננת בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה של מרכז המו"פ; היקף כוח האדם הצפוי להיות
מועסק במרכז המו"פ הן במישרין והן בעקיפין כקבלני משנה ,ובכלל זה מספר עובדי המו"פ הצפוי;
תיאור החדשנות הטכנולוגית והמוצרים שיפותחו במרכז המו"פ ,ויתרונותיהם על פני טכנולוגיות
ומוצרים אחרים; בניית יכולות מחקר ופיתוח במרכז המו"פ המצויות בחזית היכולות העולמיות,
פעילות ייצור של המבקש בישראל באם תתקיים ופעילות נוספת שאינה פעילות מו"פ ככל שתתקיים,
והכל כפי שייקבע על-ידי הוועדה בנהלים.
 4.3תנאי הסף:
על המציע כאמור לעמוד ,להנחת דעתה של הוועדה ,בכל התנאים הבאים ,במצטבר .יובהר ויודגש כי
די באי-עמידה באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת ההצעה כולה:
4.3.1

המציע הינו תאגיד ישראלי שהתאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.

4.3.1

בעל השליטה במציע הוא ,במישרין או בעקיפין ,התאגיד הזר.

4.3.3

למעלה מ 50%-מעובדי המו"פ של התאגיד הזר מועסקים מחוץ לישראל.
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4.3.4

מחזור המכירות של התאגיד הזר ,לרבות של כלל התאגידים המוחזקים על-ידו ,במישרין או
בעקיפין ,בשיעור של למעלה מ ,20%-הינו למעלה משני מיליארד דולר בשנה הקלנדרית
שקדמה להגשת ההצעה במסגרת מסלול ההטבה.

4.3.5

המציע או מי מבעלי מניותיו ,אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס
נכסים הקפאת הליכים ,פירוק וכו'.

4.3.2

המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית
אישורים  -שכר מינימום) ,התשע"א.1011-

4.3.2

הצהרה בדבר כוונת המציע להעסיק בישראל לפחות  30עובדי מו"פ נוספים בתום  3שנים
ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ולהמשיך להעסיק את אותו מספר העובדים
למשך תקופה של שנתיים לפחות ,ככל שמדובר במרכז מו"פ קיים או להעסיק לפחות 30
עובדי מו"פ חדשים בתום  3שנים ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ולהמשיך
להעסיק את אותו מספר העובדים למשך תקופה של שנתיים לפחות ,ככל שמדובר במרכז
מו"פ חדש ,לפי העניין.

 4.4ההצעה לשמש כמרכז מו"פ:
המציע ימלא את טופס הבקשה בהתאם לנוסח שיקבע על-ידי הוועדה בנהלי מסלול ההטבה ויצרף
להצעתו את כל המסמכים הבאים ,במצטבר:
4.4.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.1תעודת התאגדות של
המציע.

4.4.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.1תצהיר מורשה
חתימה מטעם התאגיד הזר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע ,בהתאם לנוסח
שייקבע על ידי הוועדה בנהלי מסלול ההטבה.

4.4.3

לצורך הוכחת עמידתו של התאגיד הזר בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.3תצהיר מורשה
חתימה של התאגיד הזר בדבר העסקה של למעלה מ 50%-מעובדי המו"פ של התאגיד
הזר מחוץ לישראל ,בהתאם לנוסח שייקבע על-ידי הוועדה בנהלי מסלול ההטבה.

4.4.4

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.4תצהיר מורשה
חתימה של התאגיד הזר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר ,לרבות של כלל
התאגידים המוחזקים על-ידו ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם לנוסח שייקבע על-ידי הוועדה
בנהלי מסלול ההטבה.

4.4.5

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.5תצהיר מורשה
חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו ,כי אף אחד מהם אינו בעל חשבון מוגבל
ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו' ,בהתאם לנוסח שייקבע על-ידי
הוועדה בנהלי מסלול ההטבה.

4.4.2

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.2תצהיר מורשה
חתימה של המציע לפיו הוא ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א.1011-

4.4.2

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף כנדרש בסעיף  – 4.3.2תצהיר מורשה
חתימה של המציע לפיו בכוונתו להעסיק לפחות  30עובדי מו"פ נוספים בתום  3שנים
ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ולהמשיך להעסיק את אותו מספר העובדים
למשך תקופה של שנתיים לפחות ,ככל שמדובר במרכז מו"פ קיים או להעסיק לפחות 30
עובדי מו"פ חדשים בתום  3שנים ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ ולהמשיך
להעסיק את אותו מספר העובדים למשך תקופה של שנתיים לפחות ,ככל שמדובר במרכז
מו"פ חדש ,לפי העניין ,בהתאם לנוסח שייקבע על-ידי הוועדה בנהלי מסלול ההטבה.
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 4.5אמות המידה:
הוועדה תבחן ותשקול רק את ההצעות שעברו את תנאי הסף (המפורטים בסעיף  4.3לעיל) בהתאם
לאמות המידה שלהלן ולמשקל שבצידן:

אמת משקל
משקל
בתחום המידה
המידה
הרפואה
הביוטכנולוגיה
4.5.1

מידת החדשנות הטכנולוגית של 10%
מרכז המו"פ אל מול חזית הידע
והחדשנות הטכנולוגית העולמית

15%

4.5.1

התשואה הצפויה למשק מהעברת 5%
קניין רוחני קיים למדינת ישראל
ורישומו בה ,כפי שבאה לידי ביטוי
בתחזית ההכנסות ממיסים בגינו

5%

4.5.3

התשואה הצפויה למשק מרישום 5%
קניין רוחני בישראל בגין מוצר או
מוצר חדש שיפותחו ממחקר
ופיתוח שיבוצע על-ידי מרכז
המו"פ

5%

4.5.4

התוספת הצפויה במספר עובדי 15%
מרכז המו"פ המועסקים בתחום
המחקר והפיתוח והינם מומחים
בעלי ידע וניסיון במחקר ופיתוח
המצויים בחזית העולמית ואשר
זמינותם של עובדי מסוג זה
בישראל ,נמוכה

15%

4.5.5

מידת הרחבת מעגלי תעסוקה 15%
נוספים מלבד עובדי מרכז המו"פ
המחקר
בתחום
המועסקים
והפיתוח קרי ניהול ותפעול
שרשרת הערך העולמית של
התאגיד הזר מישראל והייצור בה

15%

4.5.2

תרומתו הפוטנציאלית של מרכז 30%
המו"פ לאקו-סיסטם הישראלי,
כפי שבא לידי ביטוי בפעילותו של
מרכז המו"פ בתחומים טכנולוגיים
חדשים או בתחומים בעלי פעילות
נמוכה יחסית בישראל ואשר הינם
בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה או
בתחומים בהם לאקו-סיסטם
הישראלי יש פוטנציאל ייחודי
להשתלבות בהם

15%

אמת
בתחום
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 4.2כל ההצעה תקבל ניקוד בהתאם לאמות המידה ולמשקלות שבצידן כאמור בסעיף  4.5לעיל (להלן:
"ציון האיכות").
 4.2הצעה לקבלת אישור לשמש כמרכז מו"פ אשר יפעל הן בתחום הביוטכנולוגיה והן בתחום הרפואה
(קרי ,הצעה משולבת) ,תנוקד בהתאם למשקלות שנקבעו לאמות המידה בתחום בו יצהיר המציע
שבכוונת מרכז המו"פ שייבחר לקיים את מירב פעילות (למעלה מ 50%-מפעילות מרכז המו"פ
שייבחר).
 4.2המציע ימסור לוועדה ,לרשות החדשנות ,או לכל מי שהוסמך לכך על-ידן ,כל מידע ,פרט ומסמך
נוספים שיתבקשו לשם בחינת ההצעה.
 4.9הוועדה או מי מטעמה ,רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים בכדי לקבל הבהרות
להצעותיהם ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.
 4.10הוועדה או ועדת המשנה רשאית לנהל משא ומתן עם כל המציעים ,אשר הצעותיהם עומדות בתנאי
הסף בסעיף  4.3לעיל ולאחר בחינת ההצעות על-פי מדדי האיכות המפורטות בסעיף  4.5לעיל,
בכפוף לתנאים שלהלן:
 4.10.1הוועדה או ועדת המשנה תנהל משא ומתן תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל
המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן.
 4.10.1כל פעולה שתעשה במסגרת המשא ומתן תתועד בכתב בדרך אשר תשקף את תוכנו של
המשא ומתן ,לרבות הפנייה למציע ,חילופי הדברים והמסמכים ותוכנו של המשא ומתן.
 4.10.3בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע רשאי ,במועד שתקבע הוועדה או ועדת המשנה ,להגיש
הצעה סופית .לא הגיש מציע הצעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.
 4.11הבחירה מתוך כלל ההצעות שהוגשו תהא על בסיס ציון האיכות שקיבלו ,ללא תלות בתחום שבו
הוגשה ההצעה.
 4.11במסגרת ההליך ייבחרו על-ידי הוועדה המציעים במספר שלא יעלה על מספר מרכזי המו"פ
המקסימאלי שפורסם בהודעה שהוועדה תהא רשאית לאשר בהליך (להלן " -המספר המקסימאלי"),
ואשר קיבלו את ציוני האיכות הגבוהים ביותר .מודגש כי הוועדה תהא רשאית להחליט על מספר
ההצעות הנבחרות ,בין היתר ,בשים לב לשיקולי תקציב וכן לפערים בין ציוני האיכות ,במובן זה ,שהיא
תהא רשאית לבחור מרכזים במספר הנמוך מהמספר המקסימאלי ,בין היתר ,במצב שבו הפער בין
ציוני האיכות של בעלי הציונים הגבוהים ביותר הינו משמעותי לפי שיקול דעתה ,באופן שאינו מצדיק
בחירת מרכזים במספר המקסימאלי.
 4.13מציע אשר ייבחר יקבל הודעה על כך ויהיה עליו לחתום על כתב התחייבות בנוסח אשר יקבע ע"י
הוועדה (אשר יכלול ,בין היתר ,התחייבות להעסקת  30עובדי מו"פ לפחות) .אישור הזכייה יכנס
לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב אישור ע"י רשות החדשנות למרכז
המו"פ שזכה בהליך בהתאם לתקופת הזכאות של מרכז המו"פ שתיקבע על-ידי הוועדה.
 4.14למרות האמור לעיל ,אם מרכז מו"פ שנבחר לא יחל לקיים את חובותיו בתוך שישה חודשים ממועד
החלטת הוועדה על הבחירה לפי מסלול ההטבה ,וזאת לאחר שמרכז המו"פ שנבחר קיבל מכתב על
אי קיום חובותיו ולא תיקן את המעוות עפ"י דרישת הוועדה בתוך  45יום מתאריך המכתב ,רשאית
הוועדה לבטל את הבחירה או לבחור במציע למרכז המו"פ שדורג אחריו ולא זכה בהליך ,לפי סדר
הדירוג בהליך.
 4.15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות החדשנות ,ההצעה שדורגה כבאה
בתור מבין אלו שלא זכו בהליך תעמוד בתוקף  120יום נוספים לאחר סיום ההליך ,וזאת למקרה שבו
אחד מהמציעים הזוכים יחזור בו מהצעתו או יפר את התחייבויותיו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה
עם המציע-הזוכה מכל סיבה שהיא .בנסיבות מעין אלה תהיה הוועדה רשאית ,על-פי שיקול דעתה
הבלעדי ,להכריז על מציע ההצעה שדורג אחריו ולא זכה בהליך כזוכה בהליך.
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 4.12הודעה על ביטול הצעה לשמש כמרכז מו"פ תועבר בכתב לידי רשות החדשנות.
 4.12הוועדה רשאית שלא להתחשב בהצעה אותה היא מצאה כבלתי סבירה.
 4.12לא אישרה הוועדה הצעה או חלק ממנה ,יודיע מנכ"ל רשות החדשנות למציע את הנימוקים לכך
בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.
 4.19הוועדה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,שלא לבחור באף אחת מההצעות שתוגשנה במסגרת ההליך ,ככל
שהן לא יבטיחו את מירב היתרונות לרשות החדשנות .במקרה כזה ,או במקרה שבו לא הוגשה אף
הצעה במסגרת ההליך ,או שלא נותרה אף הצעה לדיון ,רשות החדשנות תהא רשאית לצאת בהליך
חדש.

.5

קבלת אישור לתיקים שיוגשו על-ידי מרכז המו"פ שנבחר בהליך

 5.1מרכז מו"פ יוכל להגיש תיקים לאישור הוועדה בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה ,בהתאם
להוראות מסלול הטבה זה ובתנאי שיקיים את כל תנאי האישור שניתן לו מכוח סעיף  4לעיל ,הוראות
מסלול הטבה זה ,נהלי מסלול ההטבה והוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הנהלים ,ההוראות והכללים
שנקבעו מכוחו.
 5.1מרכז המו"פ יהא רשאי להגיש במהלך תקופת הזכאות של מרכז המו"פ תיקים לאישור הוועדה,
לתקופת ביצוע שלא תעלה על  32חודשים ,ובתנאי שתקופת הסיוע הכוללת של מרכז המו"פ לא
תחרוג משנה מתום תקופת הזכאות של מרכז המו"פ.
 5.3הועדה לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם ראתה שיש לתכנית סיכוי סביר להביא לידי יצירת
מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות מסלול ההטבה; אישור לתכנית יינתן רק למרכז מו"פ
שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל ,על ידי תושבי ישראל ,מוצר חדש או מוצר קיים
שהוכנס בו שיפור משמעותי ,אלא אם כן שוכנעה הועדה ,מנימוקים שיירשמו ,כי לביצועה של התכנית
חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.
 5.4אמות המידה:
החלטת הוועדה ביחס לאישור או לדחייה של תיק ושיעורי המענק לפי סעיף  5.2להלן ,תיקבע על-פי
שקלול אמות המידה המפורטות להלן:
 5.4.1מידת החדשנות והמקוריות אל מול חזית הידע והחדשנות העולמית.
 5.4.1רמת הסיכון הטכנולוגי הטמון בפיתוח.
 5.4.3תרומה כלכלית-משקית ובפרט :היקף מיסוי משמעותי בישראל של הכנסותיה הגלובאליות של
החברה ,בין היתר באמצעות רישום והעברת קניין רוחני לישראל; תעסוקה בפעילויות עם
תרומה משמעותית להכשרת עובדים בהיבטים חדשניים בהם חסר ניסיון במשק הישראלי,
ולפיתוח וקידום תחום הפעילות בישראל; פעילות של מרכז המו"פ ועובדיו שאינה מחקר
ופיתוח ובכלל זה ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית של התאגיד הזר בישראל; שיתוף
פעולה משמעותי עם גורמים באקו-סיסטם החדשנות של ישראל ,לרבות כקבלני משנה.
 5.4.4שיעור המכירות הצפוי לשוק העולמי של המוצר מושא התיק.
 5.4.5בניית יכולות מחקר ופיתוח בישראל המצויות בחזית היכולות העולמיות.
 5.4.2הצהרת מרכז המו"פ בדבר היקף ייצור בישראל של המוצר מושא התיק.
 5.5הוועדה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לקבוע באישור תנאים מוקדמים ,לכניסתו לתוקף ותנאים הנוגעים
לביצוע התכנית.
 5.2שיעור המענק במסלול הטבה זה יהיה( :א) בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת תקופת הזכאות
של מרכז המו"פ – שיעור מענק של עד  40%מהתקציב המאושר; בשנה הרביעית ובשנה החמישית
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ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ – שיעור מענק של עד  30%מהתקציב המאושר; (ג)
בשנה השישית ממועד תחילת תקופת הזכאות של מרכז המו"פ – שיעור מענק של עד 10%
מהתקציב המאושר .בנוסף ,יינתנו תוספות באזור פיתוח א' בשיעורים שנקבעו בכללים המפורטים
בנספח ה' של מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ.
 5.2היקף המענק הכולל של כלל התיקים שיוגשו על-ידי מרכז המו"פ לא יעלה על  50מיליון ש"ח ,במשך
תקופת הסיוע הכוללת של מרכז המו"פ .עם זאת ,הוועדה תהא רשאית ,במקרים מיוחדים ומטעמים
שיירשמו ,לאשר היקף מענק גבוה יותר ובתנאי כי יעלו בקנה אחד עם אמות המידה המפורטות
בסעיפים  4.4ו.5.4-
 5.2הוראות מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ ,והכללים והנהלים שנקבעו מכוחו
ובכלל זה הוראות לגבי הגשת בקשות למענק ,בדיקתן ,תקצוב תכניות ,תשלומים ,הוצאות מוכרות,
נהלי דיווח ,בדיקת דו"חות ,שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת ונהלי בקשות לדיון חוזר יחולו על
מסלול הטבה זה ,בשינויים המחויבים ,למעט:
 5.2.1אם נאמר במפורש אחרת בהוראות מסלול הטבה זה או בנהלי מסלול הטבה זה;
 5.2.1הוראות סעיף 1א של פרק א'; פרק ב'; סעיפים  ,4ו 2-11-של פרק ג'; סעיף  10של פרק ד';
סעיפים  15-12ו 19-של פרק ה'; פרק ו' למסלול הטבה מס'  – 1קרן המו"פ לא יחולו על
מסלול הטבה זה;

.6

ערובות
יו"ר הוועדה רשאי לדרוש ,עפ"י כללים שקבעה מועצת הרשות ויראו מקדמה על חשבון הטבה
כהטבה לעניין הוראות חוק החדשנות.

.7

כפל תמיכה
יובהר כי במשך תקופת הסיוע הכוללת חל איסור לקבל סיוע מרשות החדשנות ו/או מהממשלה בגין
מרכיבים בתכנית שאושרה בהתאם למסלול הטבה זה.

.8

ידע וקניין רוחני

 2.1מרכז המו"פ מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן לזמן במדינת ישראל .מרכז
המו"פ מצהיר כי ידוע לו שאם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל בפסק דיו סופי
וחלוט ,יהיו רשות החדשנות והוועדה ,רשאיות לבטל למפרע כל הטבה ,מענק ,הלוואה ,הטבת מס או
יתרון כספי אחר שניתן לו ,כולם או חלקם ,ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
 2.1הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו והוראות מסלול הטבה מס'  1של
רשות החדשנות – קרן המו"פ והנהלים והכללים שנקבעו מכוחו ,בנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור
בארץ ,וההוראות שלא להעביר לאחר את הידע ,הזכויות לגביו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר
ומהפיתוח ,ללא אישור מוקדם של הוועדה ,יחולו על מענק רשות החדשנות והסיוע הניתנים במסגרת
מסלול הטבה זה ,בשינויים המחויבים ממנו .למען הסר ספק ,יובהר כי הבעלות המלאה על הידע
והזכויות הנובעות ממנו ,לרבות זכויות קניין רוחני ,יהיו בבעלות מלאה ובלעדית של מרכז המו"פ.
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.9

העברת יצור והעברת זכויות ייצור
הוראות מסלול הטבה מס'  - 1קרן המו"פ וחוק החדשנות בהקשר לייצור וזכויות הייצור בארץ או
מחוצה לה והעברת הייצור או זכויות הייצור מחוץ לישראל ,יחולו על מענקים הניתנים מכוח מסלול
הטבה זה בשינויים המתחייבים.

 .10תמלוגים
הטבות אשר תינתנה למרכז המו"פ מכוח מסלול ההטבה ,תהיינה פטורות מתשלום תמלוגים,
כמשמעותם בסעיף  11לחוק החדשנות.
 .11סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות
מרכז המו"פ או כל מי שצוין בתכנית מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות ,או למי מטעמה,
לרבות גורמים חיצוניים מטעמה ,לבקר את פעולותיו ,במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי
הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.
 .12ביטול הסיוע
הוראות חוק החדשנות ,לרבות פרק ח' לחוק החדשנות לעניין ביטול הסיוע יחולו על ההטבות הניתנות
במסגרת מסלול הטבה זה.
 .13תקציב
 13.1מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה.
 13.1מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב
ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה .בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם
רשות החדשנות לתשלום כלשהו.
 13.3במידה ובמועד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות ,יהיה אישור המענק כפוף לקיומו של
תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר המענק המאושר עד לאחר
אישור התקציב על-ידי הגורמים הרלוונטיים ,לפי המוקדם מבניהם.
 .14בחינת השפעת מסלול ההטבה
לצרכי מחקר ומדידת היעילות של מסלול ההטבה ,התאגיד הזר או מרכז המו"פ יתחייבו להעביר
לרשות החדשנות נתונים ,ככל שיידרשו ,ביחס לפעילותם במסגרת מסלול ההטבה ,למטרת בחינת
השפעת מסלול ההטבה.
 .15שונות
 15.1הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים ,התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו (אם וככל
שנקבעו) יחולו על מסלול זה ,בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' לחוק החדשנות
(ועדת המחקר) ,פרק ג 1לחוק החדשנות (חובת הזהירות וחובת האמונים של נושא משרה ברשות
החדשנות) ,סעיף 15כ"ח לחוק החדשנות (החלת דינים) ,סעיף 15ל' לחוק החדשנות (הכנסות רשות
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החדשנות ) ,פרק ד' לחוק החדשנות (אישור בקשות למתן הטבות) ,פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח'
לחוק החדשנות (הוראות כלליות) ובכלל זה סעיף 42א לחוק החדשנות (עונשין).
 15.1נהלים של מסלול ההטבה ,כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה ,לרבות לעניין הליך הגשת
הבקשות והדיון בהן ,הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה .אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול
הטבה זה לבין הנהלים ,תגברנה הוראות מסלול הטבה זה.
 15.3בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לאשר בקשות/הצעות
שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו.
 15.4נהלים ,כללים ,הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר האינטרנט.
 .16תחילה
מסלול הטבה זה נכנס לתוקפו ביום  1בנובמבר .1012
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