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תאגידים  השתתפות הגברת  – 37מסלול הטבה מס' 
האירופיתהמסגרת  בתכניתישראליים תעשייתיים 

כללי .1

מסייעת  .1.1 "הרשות"(  החדשנות"  או  "רשות  )להלן:  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית   הרשות 
מגוון  באמצעות  בישראל  בתעשייה  טכנולוגית  חדשנות  בעקיפין,  או  במישרין  ומעודדת, 

מסלולים, כלים ופעולות המבוצעים על ידה.  

תכנית המסגרת  לתמיכה במחקר ובחדשנות  של האיחוד האירופי, המנוהלת על ידי נציבות  .1.2
תמיכה   מאפשרת  ישראל,  מדינת  משתתפת  בשם  הורייזן,  בה  המכונה  האירופי,  האיחוד 
כספית בפרויקטי מחקר ופיתוח של שותפים ישראלים, ומעניקה להם  הזדמנות ליצירת שיתופי  
פעולה עסקיים ומחקריים עם גופים מובילים באירופה, באמצעות  קולות קוראים שונים מכוח  

ובמימון תכנית המסגרת.

השקעת  .1.3 להלן(  דורשת  מאגדים  )כהגדרתו  בינלאומי  במסגרת  מסלול  במאגד   השתלבות 
אירופיות קהילות  של  באירועים  השתתפות  שותפים,  מציאת  כגון:  לפעילויות   ,משאבים 

יועץ לכתיבת הצעה. לכן,  שכירת    ואהפועלות בתחום    פלטפורמות טכנולוגיותהשתתפות ב
כשהיתרונות לתאגיד בטווח הארוך ברורים, ההשקעה הראשונית הנדרשת להשתלבות  גם  

תאגידים  מ  מהווה חסם המונע,  וכמוביל מאגד )כהגדרתו להלן( בפרט,  בכלל  במאגד בינלאומי
. במסלולי המאגדיםלנסות להתחרות על מימון מישראליים תעשייתיים 

של רשות החדשנות - הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים   37 מטרת מסלול הטבה מס' .1.4
ישראליים  בתכנית  המסגרת  האירופית  )להלן: "מסלול ההטבה"(  הינה  עי דוד  וסיוע  לתאגידים  
תאגידים   הגדלת   המעורבות  ארוכת  הטווח  של  המאגדים,  תעשייתיים  לגש ת  למסלולי 

תעשייתיים במסלולי המאגדים ועידוד הובלה )קואורדינציה( שלהם  במאגד בינלאומי. 

הגדרות  .2

במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם  הוגדר  אחרת  
תינתן   זה  במסלול  במפורש  הוגדר  שלא  מונח  ההטבה.  מסלול  בחוק  החדשנות  א ו  בגוף 

לו המשמעו ת בהתאם לחוק החדשנות:   

 "בקשה" .2.1
בקשה לקבלת  הטבה  בתקופה מסוימת ב מסגרת תכנית סיוע להגשה במסלול מאגדים. 

 "ועדת מחקר"  או "הוועדה".2.2
להלן.   3כמשמעה בסעיף

 "חוק החדשנות"   .2.3
החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984. 

 "י ועץ לכתיבת הצעה"  .2.4
יחיד או תאגיד, בארץ או בחו"ל. 

 "מאגד בינלאומי"  .2.5
המגישות  פרויקטים  לביצוע  במסגרת  מסלול   שונות  מדינות  ממספר  ישויות  מספר  של  קבוצה 

מאגדים. 
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  "מבקש" או "מגיש הבקשה ".2.6
 תאגיד תעשייתי אשר הגיש בקשה לקבלת הטבה המוענקת במסגרת מסלול ההטבה. 

 "מוביל מאגד"  .2.7
חבר מאגד  בינלאומי  אשר  משמש כנציג  המאגד  מול  האיחוד  האירופי ואחראי  על הביצוע השוטף 

של הפרויקט אותו מבצע המאגד )ידוע גם כ"קואורדינטור"(.  

 "מימון משלים"  .2.8
מימון לתכנית  מאושרת הניתן ע"י מגיש הבקשה או ע"י גורם מממן אחר שאינו גורם ממשלתי או  
של  100%  מהתקציב   להיקף  המענק  את  המשלים  בעקיפין,  או  במישרין  החדשנות,  רשות 

המאושר . 

 "מסלו ל מאגד ים"  .2.9
סף  מאגד  בינלאומי  כתנאי  הקמת  המסגרת  במסגרתו  נדרש  תכנית  ובמימון  מכוח  קורא  קול 

להגשת פרויקט. 

 "מענק"  .2.10
ידי  רשות החדשנות  ל מקבל  אישור לשם ביצוע  של  תכנית  מאושרת במסגרת  מימון  הניתן על 

התקציב המאושר.   

 " "מקבל אישור .2.11
   .להלן 7.1 מי שבקשתו אושרה כאמור בסעיף

 "פרויקט"   .2.12
 תכנית למחקר ו/או פיתוח, במסגרת מאגד בינלאומי.

 "שליטה"  .2.13
- 1968.  כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 "תאגיד תעשיית י"  .2.14
תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, המבצע מחקר ופיתוח  

לצרכים מסחריים. 

  "תכנית מאושרת" .2.15
תכנית  סיוע להגשה  במסלול מאגדים  שאושרה  על ידי  הועדה בהתאם להוראות  מסלול הטבה  

זה.  

 "תכנית סיוע להגשה"  .2.16
ידי המבקש  במסלול  ידי המבקש לצורך קבלת סיוע להגשת פרויקט על  התכנית  המוצעת על 

מאגדים.  

  "תקצי ב מאו שר" .2.17
הוצאות   רק  הכולל  המשלים,  ומהמימון  מהמענק  המורכב  מאושרת,  תכנית  של  התקציב  סך 

מוכרות שאושרו ע"י הוועדה, בהתאם לנהלים הרלבנטיים שייקבעו על -ידה.  

   הוועדה .3

 הרכ ב הוועד ה .3.1
ועדת המחקר לעניין מסלול הטבה זה תהיה ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  

 של רשות החדשנות – קרן המו"פ. 1
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 תפקידי הוועדה וסמכויותיה   .3.2

מסלול .3.2.1 לצורכי  החדשנות(  בחוק  )כמשמעותה  מחקר  כוועדת  תשמש  המחקר   ועדת 
הטבה זה.  לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול 
הכללים,   התקנות,  החדשנות,  חוק  הוראות  את  סותרת  )ובלבד  שאינה  ההטב ה  זה 

הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו(, ובכלל זה : 

 . טבהההלדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול  .3.2.1.1

לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיו של המבקש  לרבות בנוגע   .3.2.1.2
לאופן ביצוע תכנית סיוע להגשה במסלול מאגדים. 

מאגדים  במסגרת  .3.2.1.3 להגשה  במסלול  אישור  תכניו ת  סיוע  מתן  בדבר   להחליט 
תקציב רשות החדשנות ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות  
בתכניות  כאמור  שהוגשו  התקציבים  את  לרבות  לתכניות  כאמור  ושיעורן 

במלואם או בחלקם.   

לאשר או לדחות כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול ההטבה לאחר בחינת   .3.2.1.4
   .עמידת הבקשה בתנאי הסף ובהתאם לאמות המידה 

להגשה  במסלול  .3.2.1.5 אישור  תכנית  סיוע  של  לכניסתו  מוקדמים  תנאים  לקבוע 
מאגדים לתוקף . 

זמני ם   .3.2.1.6 ולוחות  דרך  אבני  לרבות  המאושרת,  לביצוע  התכנית  תנאים  לקבוע 
ותקופת התכנית.  

בתכנית  .3.2.1.7 לבצע  שמבוקש  שינוי  כל  חלקי,  או  מלא  או  לדחות  באופן   לאשר 
להלן בשינויים 6.2  ו-6.1המאושרת. יובהר כי על שינוי בתכנית יחולו סע יפים 

 המחויבים.  

תנאים .3.2.1.8 לה  האם לקבוע  ולהחליט  של  תכנית  מאושרת,  ביצועה  אחר   לעקוב 
ואבני דרך נוספים. 

התקציב   .3.2.1.9 נוצל  אם  המאושרת,  התכנית  של  הביצוע  תקופת  קיצור  לאשר 
 .נית המאושרתהמאושר במלואו והוגשמו יעדי התכ

לבטל או להפסיק תמיכה  בתכנית מאושרת .  .3.2.1.10

לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה .  .3.2.1.11

המחקר   .3.2.2 ועדת  חברי  מקרב  משנה  ועדות  למנות  רשאי  יהיה  החדשנות  רשות  ראש 
 ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה.

 גמול  .3.3
חברי הוועדה מקרב הציבור  יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת בהתאם  

לנוהל אשר נקבע על-ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה . 
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 ממלא מקום יו"ר הוועדה  .3.4

אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות ומנכ"ל   .3.4.1
הרשות   של מנכ"ל  כממלא מקום  לשמש  יוסמך  יו"ר הרשות,  מקום  ממלא  בתפקיד 

 הוועדה.

עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב   .3.4.2
 מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה. 

 מסגרת הפניה לציבור  .4

הליך הגשת הבקשה יעשה באחת או יותר משלוש הדרכים המפורטות להלן, כפי שיפורסם   .4.1
 : ט של רשות החדשנותבפניה לציבור באתר האינטרנ

 קול קורא  .4.1.1

בקשות  .4.1.1.1 להגשת  לציבור  ייעודית  פניה  לעת  מעת  תפרסם  החדשנות   רשות 
לקבלת מענק. הפניה לציבור תכלול, בין היתר, את המועד האחרון להגשת  

הבקשות.  

להגשת   .4.1.1.2 האחרון  למועד  עד  שהוגשו  הבקשות  כל  תובאנה  הוועדה  בפני 
זו, בהתאם   זו מול  לתקציב שהוקצה. בקשות שהוגשו הבקשות והן תיבחנה 

 .באיחור יידחו על הסף

 הגשה שנתית-שוט פת .4.1.2

הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במהלך כל השנה, בהתאם להוראות   .4.1.2.1
 .והכללים המצוינים בנהלי המסלול

כל  .4.1.2.2 הוועדה  בפני  תובאנה  ההטבה,  מסלול  בנהלי  שיקבע  כפי  תקופה   בכל 
הבקשות שהגיעו והיו מוכנות לדיון עד לאותו  מועד והן תיבחנה בהתאם לאמור 

במסלול ההטבה ובהתאם לתקציב שהוקצ ה. 

  הגשה במועדים שנקבעו מר אש .4.1.3

הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במספר מועדים קבועים מראש במהלך   .4.1.3.1
 . השנה כפי שיקבע בנהלי מסלול ההטבה

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת בקשות   .4.1.3.2
באיחור והן   שהוגשו  בקשות  שהוקצה.  לתקציב  בהתאם  זו,  מול  זו  תיבחנה 

 .יידחו על הסף

  לעיל(,  ועדת  4.1במסגרת  כל אחד מהליכי הגשת  בקשו ת  לקבלת מענק )כמפורט בסעיף   .4.2
המחקר  רשאית לייחד את ההליך  באחת  או  יותר  מהדרכים  כדלקמן: )א( לבקשות לקבלת 
מענק  עבור  תכניות  סיוע להגשה  במסלול מאגדים;   או  )ב(  לבקשות  לקבלת מענק  עבור  תכניות  

סיוע להגשה במסלול מאגדים בהן המבקשים  מתעתדים להיות מובילי מאגדים . 
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 אופן הגשת הבקשה  .5

בקשה לקבלת  הטבה  תעשה בכפוף ובהתאם להוראות והכללים של מסלול הטבה זה ונהליו,   .5.1
ובהתאם לתנאים שיפורטו בפניה  לציבור אשר תפורסם באתר האינטרנט של הרשות, לרבות  

לעניין המועד האחרון להגשת הבקש ה.  

הכללים  .5.2 לפי  ערוכה  ייעודי,  טופס  גבי  על  החדשנות  לרשות  תוגש  הטבה  לקבלת  בקשה 
והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מעת לעת, ותלווה במסמכים נוספים, לפי דרישת הוועדה 

 .או גורם שהוסמך על ידה

 הטפסים להגשת בקשה לקבלת הטבה יהיו זמינים להורדה באתר האינטרנט של הרשו ת.  .5.3

עד   .5.4 של  ביצוע  לתקופת  כתיק  תוגש  לקבלת מענק  בנהלי   12בקשה  כפי שייקבע  חודשים, 
 המסלול. 

הנדרשים   .5.5 והמסמכים  המידע  כל  בצירוף  ושלמה,  מלאה  החדשנות  לרשות  תוגש  בקשה 
לאח בקשות שתוגשנה  בגין  או והרלוונטיים.  נקבע,  בקשות, אם  להגשת  האחרון  המועד  ר 

בקשות להן חוסרים מהותיים, כפי שיפורט בנהלי המסלול, לא ייפתח תיק במערכות רשות  
 החדשנות והבקשות לא יעלו לדיון בוועדת המחקר.

  במסגרת מסלול ההטבה תתאפשר הגשת בקשה לקבלת מענק לתמיכה ומימון של  תכניות .5.6
40,000  ₪  סיוע להגשה במסלול מאגדים, בתקציב מבוקש לתיק בסכום כולל שלא יעלה על 

 80,000  ₪ .או עבור מוביל מאגד בסכום כולל שלא יעלה על 

   בחינת הבקשה .6

 תנאי סף למתן הטבה   .6.1
על הבקשה והמבקש במסגרת מסלול הטבה זה  לעמוד  להנחת דעתה של ועדת המחקר בכל 
בתנאי הסף במועד הגשת הבקשה   כי  יש לעמוד  ויודגש  יובהר  תנאי הסף  הבאים  במצטבר. 
להביא   הסף  הבאים  כדי  מתנאי  באחד  באי-עמידה  וכי  די  התכנית  ביצוע  תקופת  כל  ובמשך 

לפסילת הבקשה כולה או לביטול התכנית המאושרת: 

המבקש הינו תאגיד  תעשייתי אשר הגיש בקשה  לקבלת  תמיכה בתכנית  סיוע להגשה  .6.1.1
במסלול מאגדים. 

אשר   .6.1.2 בחלקה,  או  במלואה  זהה,  תכנית  בקשה  נוספת  למימון  הבקשה,  למגיש  אין 
נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה. 

לא התקבל, לשם ביצוע התיק מושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות   .6.1.3
החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול הטבה זה. לא תינתן הטבה  

 נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול הטבה זה.  

המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא  בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים,   .6.1.4
פירוק וכדומה. 

המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה   .6.1.5
 . 2011-שכר מינימום(, התשע"א – )התניית אישורים 

 הבקשה היא לצורך קבלת  סיוע להגשה  במסלול מאגדים שבו המימון מועבר למבקש  .6.1.6
 ישירות מהאיחוד האירופי או באמצעות מוביל המאגד, ולא באמצעות רשות החדשנות.  

 המבקש  הגיש את הפרויקט מושא  הבקשה  למסלול  מאגדים  במסגרת הזמנים  להגשה  .6.1.7
שנקבעה בקול הקורא האירופי הרלוונטי.   
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את   לרשות  טרם  הגיש  הבקשה  הגשת  אשר  במועד  מבקש  לעיל,  האמור  למרות 
הפרויקט  למסלול מאגדים, יוכל להציג אישור על הגשת הפרויקט  במסגרת הזמנים  
ההגשה  למסלול  מאגדים.   לאחר  הרלוונטי  האירופי  הקורא  בקול  שנקבעה  להגשה 
מובהר כי הצגת אישור  על הגשה  כאמור הינה תנאי לקבלת המענק כאמור במסלול 

הטבה זה . 

מ- .6.1.8 יאוחר  לא  החדשנות  לרשות  את  הבקשה  הגשת  7 המבקש  הגיש  לאחר   ימים 
 הפרויקט למסלול המאגדים. 

  לעיל,  המבקש  4.2 אם  רשות החדשנות ייחדה את הליך הגשת הבקשות כאמור בסעיף  .6.1.9
או הבקשה, לפי העניין, הינם : )א( עבור תכניות סיוע להגשה במסלול מאגדים; או )ב(  
עבור  תכניות סיוע להגשה  ב מסלול מאגדים בהן המבקשים  מתעתדים  להיות מובילי  

מאגדים; לפי העניין.  

  לעיל 5.6 התקציב המבוקש  בבקשה  הוא  במגבלות  התקציב  המבוקש  כמפורט בסעיף  .6.1.10
80,000  ₪( .  עדמאגד  מובילאו עבור 40,000 ₪   )עד

יום   .6.1.11 לאחר  זה,  הטבה  מסלול  במסגרת  בעבר  קיבל  לא  אחד  1.1.2022המבקש   ,
 : מהבאים 

המבקש  .6.1.11.1 כאשר  מאגדים,  להגשה  במסלול  לצורך  סיוע  הבקשה  היא   אם 
מתעתד להיות חבר מאגד שאינו מוביל מאגד  -  שני מענקים  עבור בקשות  לצורך 
חבר מאגד  שאינו   להיות  התעתד  בהן  המבקש  מאגדים,  להגשה  במסלול  סיוע 

מוביל מאגד; או  

המבקש  .6.1.11.2 כאשר  מאגדים,  להגשה  במסלול  לצורך  סיוע  הבקשה  היא   אם 
מתעתד להיות מוביל מאגד  -  שלושה מענקים  עבור בקשות  לצורך  סיוע להגשה 

במסלול מאגדים, בהן  המבקש התעתד להיות  מוביל מאגד.   

   המידהאמות  .6.2
הוועדה תבחן ותשקול רק את הבקשות שעברו את תנאי הסף המפורטים לעיל בהתאם לאמות  

המידה המפורטות להלן : 

מסלול  .6.2.1 במסגרת  הרלוונטי  שפורסם  הקורא  לקול  והבקשה  המבקש  התאמת  מידת 
המאגדים.   

 רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של  הפרויקט  במסגרת מסלול המאגדים. .6.2.2

יכולות המבקש, ובכללן יכולות  הניהול והיכולת להביא להשלמת  הפרויקט  במסגרת   .6.2.3
מסלול המאגדים, ומימושו  העסקי. 

פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת  הפרויקט במסגרת מסלול  .6.2.4
המאגדים.  

התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית  של  הפרויקט מושא הבקשה  לכלכלה הישראלית,   .6.2.5
ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור. 
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 החלטת הוועדה .7

את   .7.1 לדחות  או  לאשר  האם  החלטה  תקבל  הוועדה  לעיל,  כמפורט  הבקשה  בחינת  לאחר 
הבקשה. הודעה בדבר ההחלטה כאמור תישלח למבקש. 

 :באם אישרה הוועדה את התיק או חלק ממנו .7.2

כמפורט  .7.2.1 למבקש,  שיינתן  המענק  שיעור  ואת  המאושר  התקציב  הוועדה  תקבע  את 
 .להלן 8בסעיף 

המב קש יידרש לחתום על דף תקציב וכתב התחייבות בנוסח אשר תקבע הוועדה.    .7.2.2

 אישור  הבקשה ייכנס לתוקפו לאחר חתימת הרשות על כתב אישור אשר יכלול, בין  .7.2.3
ידי  על  יקבעו  אם  נוספים  ותנאים  המענק  וסכום  שיעור  התיק,  תקופת  את  היתר, 

הוועדה. 

 מענק לתכנית מאושרת  .8

 . מהתקציב המאושר 75%באם אישרה הוועדה את הבקשה, שיעור המענק יהיה   .8.1

במסגרת  המסלול  יוכרו  רק  הוצאות לסיוע להגשה למסלול מאגדים כאמור במסלול  הטבה זה,   .8.2
בהתאם לאמור בנהלי המסלול.  

 ערובות  .9

יושב ראש ועדת המחקר רשאי לדרוש ערובות להבטחת החזרת הטבה וכדי להבטיח את קיום  
הוראות מסלול ההטבה, בהתאם להוראות שיקבעו לעניין זה על ידי מועצת רשות החדשנות.   

 הלוואות  .10

הוועדה רשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות מסלול הטבה זה תינתן  
הלוואה למבקש בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה על ידי מועצת רשות החדשנות . 

 דיון חוזר .11

הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  45  ימים ממועד קבלת ההחלטה   .11.1
הגיש המבקש שבעניינו התקבלה החלטת הוועדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון 

חוזר.  

הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות אשר נקבעו  11.2
לעניין זה מכוח חוק החדשנות . 

 .

 כפל תמיכה .12

יובהר כי חל איסור לקבל סיוע נוסף מרשות החדשנות ו/או מגורם ממשלתי, במישרין או .12.1
בעקיפין, בגין מרכיבים בתכנית מאושרת . 

 

מרשות   .12.2 סיוע  במסגרת  ולא  המבקש  שאינו  אחר  בידי  ממנה  חלק  או  התכנית  מומנה 
החדשנות, ינוכה סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.   

 סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות  .13

גורמים   לרבות  מטעמה,  למי  או  החדשנות,  לרשות  עת  האישור  מתחייב  לאפשר  בכל  מקבל 
רשות  פי  הנחיות  על  ולפעול  ידם  על  שיקבעו  ובתנאים  במועדים  פעולותיו,  את  חיצוניים ,לבקר 

החדשנות כפי שייקבעו מעת לע ת. 
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תמלוגים  .14

במסגרת מסלול הטבה זה יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו. אישורמקבלי 

ידע וייצור .15

כי   והכללים   -של רשות החדשנות    1הוראות מסלול הטבה מספר  מובהר  והנהלים  קרן המו"פ 
,  במסגרת מסלול הטבה זה מענק רשות החדשנות והסיוע הניתנים  ולו על  חלא י  ושנקבעו מכוח

 ובכלל זה לעניין העברתם לאחר בישראל או מחוצה לה.  ידע וייצור, לעניין

ביטול הסיוע .16

יחולו על ההטבות  ח' לחוק החדשנות, לעניין ביטול הסיוע  חוק החדשנות, לרבות פרק  הוראות 
 הניתנות במסגרת מסלול הטבה זה. 

תקציב  .17

הסכומים  והשיעורים  הנקובים  את  לעת  מעת  לעדכן  רשאית  החדשנות  רשות  כי  17.1. מובהר 
במסלול הטבה זה . 

17.2. מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות  
התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה . 

17.3. אם  במועד אישור  בקש ה  טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה  האישור  כפוף לקיומו של  
תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר המענק המאושר 

עד לאחר אישור התקציב על-ידי הגורמים הרלוונטיים. 

שונות  .18

תחילה .19

מסלול   ביום  ההטבההוראות  בב  תוקנו  תשפ"אייר'  "כ)  2022  במאי,  3  שהוא  ,ב,  יום  להלן: 
,בפברואר  10, שהוא  ט"ע, תשאדר א'ב  ה' מיום    מסלול ההטבה מחליפות את הוראות  הן   "(התחילה

 והן יחולו על בקשות שהוגשו לאחר יום התחילה.  , 2019

18.1. הוראות 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 ג1 לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת האמונים  
נושא משרה ברשות החדשנות(, סעיף  15כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף  של 
15ל' לחוק החדשנות )הכנסות רשות החדשנות(, פרק ד' לחוק החדשנות  )אישור בקשות 
למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל  

זה סעיף 47א לחוק החדשנות )עונשין(. 

18.2. נהלים 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 . 

לאשר   החדשנות  רשות  מטעם  התחייבות  זה  הטבה  במסלול  לראות  אין  מקרה  18.3. בכל 
בקשות/הצעות  שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו . 

18.4. נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב  שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר האינטרנט 
של הרשות.  




