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 כללי .1

"( מסייעת ומעודדת, רשות החדשנותהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: " 1.1

במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון מסלולים, 

 כלים ופעולות המבוצעים על ידה. 

( בה "תוכנית הורייזן)להלן: " 1010הורייזן -תכנית המסגרת של האיחוד האירופי 1.1

מדינת ישראל ואשר עושה שימוש בכלים מורכבים, ארוכי טווח ובעלי היקף  משתתפת

ישראליים הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה עסקיים  לתאגידיםכספי ניכר, מעניקה 

ומחקריים עם גופים מובילים באירופה ופותחת להם שער להשתלבות אסטרטגית 

 .11-במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה במאה ה

 וכן הגשת הצעה להשתתפות בקולות הקוראים של התכנית, הורייזןורבות בתכנית מע 1.1

דורשת הכרות עם ה"שפה" האירופית, מהווה מאמץ בירוקראטי וכן השקעה כספית 

בטווח הארוך ברורים, הרי שההשקעה  תאגידללא מבוטלת. לכן, גם כשהיתרונות 

ועלולה ישראליים ה דיםהתאגילעתים קרובות את הנהלות  יכולה להרתיעהנדרשת 

 .זומהם לנסות ולהצטרף לפרויקטים של תכנית  למנוע

הקצאת משאבים ויצירת מסלולים להגברת השתתפות "איכותית" קצרת וארוכת  1.1

  ., תסייע לחזק את ההשתתפות התעשייתית בתכניתיםתעשייתי תאגידיםטווח של 

ת הקוראים של לגשת לקולו יםישראליתאגידים כחלק מהמאמצים לסייע ולעודד  1.1

, יזמה רשות הורייזן, ותוכניות בהן קיים מימון משותף של תוכנית הורייזןתכנית 

הגברת השתתפות  -של רשות החדשנות  17החדשנות את הקמת מסלול הטבה מס' 

מסלול )להלן: " 1010תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית הורייזן 

הורייזן ולמעורבות ארוכת טווח בתכנית "( לתמיכה בהגשת בקשות לתכנית ההטבה

 הורייזן. 

 

 הגדרות .2

במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר 

בגוף מסלול ההטבה. מונח שלא הוגדר במפורש במסלול זה  או אחרת בחוק החדשנות

 :לחוק החדשנות בהתאם המשמעות תינתן לו

  "אתר האינטרנט" 1.1

 . www.innovationisrael.org.ilשכתובתו:  האינטרנט של רשות החדשנותאתר 

 "בקשה" 1.1

 .זההטבה  י מסלולפל לקבלת הטבה במסגרת תכניתבקשה 

 "הוצאות מאושרות" 1.1

http://www.innovationisrael.org.il/


 
מענק למבקש בגינם  ותעניקבהם  תכיראשר ועדת המחקר ושיעורן הוצאות סוגי 

  .מסלול ההטבה בנהלי, כפי שיקבע שבקשתו אושרה

 "חוק החדשנות"  1.1

 .1981-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

 "מאושר"יועץ  1.1

ת סיון מוכח של הגשת בקשות בתכנית המסגרת האירופיישהוא בעל נאו תאגיד יחיד 

בתכנית הורייזן או ומעלה,  11הגשות שזכו בציון  1או זכיות  1ושהוכיח מינימום של 

זכיות למעט )למחקר ופיתוח של הקהילה האירופית בתכנית המסגרת השביעית 

  .(SME Instrument Phase 1בתכנית 

 "מבקש" 1.2

תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר אינו 

המגיש , 1999-, תשנ"טכהגדרתם בחוק החברותחברה לתועלת הציבור או חברת חוץ 

 בקשה מכוח מסלול זה.

 "מסלול מאגדים" 1.7

מסלולי המימון בתכנית הורייזן בהם נדרש הקמת מאגד כתנאי סף להגשת  כל

 פרויקט.

 "מסלול מימון" 1.8

 מסלול מימון המוצע במסגרת תכנית הורייזן.

 "SME Instrument"מסלול  1.9

לסייע במימון תכניות מחקר ופיתוח של  םשמטרת ורייזןתכנית הבמימון ה ימסלולכל 

 חברות קטנות ובינוניות בהתאם להגדרת נציבות האיחוד האירופי. 

 "SME Instrument Phase 1"מסלול  1.10

המאפשר קבלת מענקים לבחינת היתכנות  SME Instrumentמסלול מימון במסגרת 

 של פרויקט.

 ""SME Instrument Phase 2מסלול  1.11

המאפשר קבלת מענקים למימון מלא של  SME Instrumentמסגרת מסלול מימון ב

 פרויקט.

 "מענק" 1.11

לשם מבקש לאחר קבלת אישור ועדת המחקר רשות החדשנות להניתן על ידי מימון 

 זה.הטבה ביצוע תכנית מכוח מסלול 

 ""מקבל אישור 1.11

 מגיש בקשה שבקשתו לקבלת מענק אושרה על ידי הוועדה לפי מסלול הטבה זה.

 רשות החדשנות""ראש  1.11

 .ה בחוק החדשנותזמונח  כהגדרת

 

 



 
  "פרויקט" 1.11

תכנית למחקר ו/או פיתוח המוגשת על ידי מבקש לנציבות האיחוד האירופי לקבלת 

 מימון ממסלול מימון.

 "שליטה" 1.12

 .1928-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח הכמשמעות

 "תכנית המסגרת האירופית" 1.17

תכנית המסגרת הרשמית לתמיכה במחקר ובחדשנות המנוהלת על ידי נציבות האיחוד 

 האירופי, כאשר התוכנית הנוכחית הינה תכנית הורייזן.

  "תכנית" 1.18

 .  במסגרת מסלול הטבה זה בגינם מתבקש מענק רכיבי ההוצאותמפירוט 

 

 הוועדה .3

 הרכב הוועדה 1.1

ועדת ותשמש כ( "הועדהאו " "המחקרועדת )להלן: "זה הטבה ועדת המחקר של מסלול 

 :ואלה הם חבריה ,המחקר כמשמעותה בחוק החדשנות לצורכי מסלול זה

 ;הוועדה ראש ושביו חבר – החדשנות רשות ראש 1.1.1

 ;וממלא מקום יושב ראש הוועדה חבר – החדשנות רשות של הכללי המנהל 1.1.1

 ; יםחבר -עובדי רשות החדשנות שימנה המנהל הכללי של רשות החדשנות  שני 1.1.1

 בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת והתעשייה עובד משרד הכלכלה 1.1.1

 חבר; –והתעשייה , שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה ההוועד

 חבר; – שימנה שר האוצר האוצר במשרד התקציבים על הממונה נציג 1.1.1

 חבר; –נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר  1.1.2

בעלי ניסיון תעסוקתי או מחקרי משמעותי בתחום ציבור מקרב ה םנציגי לושהש 1.1.7

הנוגע למסלול ההטבה, ולפחות אחד מהם בעל ניסיון משמעותי בתחום החדשנות 

 .חברים –הטכנולוגית בתעשייה מקרב התעשיינים 

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה  1.1

זה )ככל הטבה לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול 

שאינה סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו 

 מכוחו(, ובכלל זה:

 זה.הטבה לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול  .1.1.1

 ,לאשר או לדחות את הבקשות המוגשות במסגרת מסלול הטבה זה ואם אושרו .1.1.1

 לאשרן באופן מלא או חלקי.

בהתאם לתנאי הסף זה  הטבהסלול המוגשות במסגרת מ הבקשותלבחון את  .1.1.1

 . ןתואאו לדחות ואמות המידה ולאשר 

 . המבקששל  ולעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגי .1.1.1



 
 לתוקף.הניתן ע"י ועדת המחקר לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור  .1.1.1

 .לוחות זמניםו, לרבות אבני דרך מאושרתתכנית לביצוע לקבוע תנאים  .1.1.2

, כל ועדת המחקרלאשר או לפסול באופן מלא או חלקי, בהתאם לנהלים שקבעה  .1.1.7

 המקורית.  הבקשהלעומת לבצע בתכנית המאושרת קש ושינוי שמב

ולהחליט האם לקבוע לה תנאים ואבני  תכנית מאושרת,לעקוב אחר ביצועה של  .1.1.8

 דרך.

 לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת. .1.1.9

   זה. הטבהלקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול  .1.1.10

 גמול 1.1

ת הוועדה, זאת חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבו

 .ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה-קבע עלנבהתאם לנוהל אשר 

 

 ההטבות שיוענקו במסגרת מסלול ההטבה .4

 תאגידיםסיוע זה תינתן תמיכה לבמסגרת כלי כלי סיוע לחברות:  –מסלול א'  1.1

לכתיבת מאושר להשתתפות בקולות קוראים של תכנית הורייזן, שתסבסד עלות יועץ 

נסיעות לחו"ל לצורך מציאת שותפים. המענק יינתן על מנת לתמוך בהגשות בקשה ו

 SMEלתוכניות מחקר ופיתוח של האיחוד האירופי במסלול מאגדים או במסלול 

Instrument Phase 2 .בלבד 

להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת נבחרות כלי סיוע לחברות  –מסלול ב'  1.1

 נבחריםתאגידים שנים ל 1במסגרת כלי סיוע זה תינתן תמיכה של עד : האירופית

, ובמסגרתה תסובסד עלות השתתפות הורייזן למעורבות ארוכת טווח בתכנית

ירועים למציאת שותפים ועלות ת באבאיגודים תעשייתיים באירופה, נסיעות והשתתפו

 על ידי יועץ מאושר.  כתיבת בקשה למימון בתכנית הורייזןהסיוע ל

 

 תנאי הסף .5

עמידה באחד -יובהר ויודגש כי די באיעל מבקש לעמוד בכל התנאים הבאים, במצטבר. 

 .מתנאי הסף כדי להביא לפסילת הבקשה כולה

ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל המבקש הינו תאגיד ישראלי שהתאגד כדין בישראל  1.1

 למטרות רווח.

המבקש לא קיבל ואינו מקבל מימון מצד שלישי כלשהו, לרבות מהמדינה, בגין  1.1

 זה. הטבההתכנית שבגינה הוגשה בקשה במסגרת מסלול 

או מי מבעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך  המבקש 1.1

 , פירוק וכו'.כינוס נכסים, הקפאת הליכים

המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  1.1

 .1011-שכר מינימום(, התשע"א –)התניית אישורים 

 



 
 כדלקמן: יתווספו תנאי סף נוספים )מסלול א'( לכלי הסיוע לחברות  1.1

מסלול  של האיחוד האירופי במסגרת מימוןמסלול לבקשה  ישהגהמבקש מתכוון ל 1.1.1

  בלבד.  SME instrument phase 2מסלול מאגדים או 

אם המבקש מתכוון להגיש בקשה למסלול מאגדים: המבקש לא זכה בעבר במימון  1.1.1

 של תכנית הורייזן במסלול מאגדים.

: המבקש SME Instrument Phase 2למסלול  בקשהמתכוון להגיש מבקש האם  1.1.1

 .SME Instrument Phase 2במסלול  הורייזןלא זכה בעבר במימון של תכנית 

בו מסלול מימון במסגרת ה ניהלאיחוד האירופי להגיש  המבקשהבקשה שבכוונת  1.1.1

 .המימון מועבר ישירות מהאיחוד האירופי למבקש

אליו הוא מסלול המימון ועדת המחקר השתכנעה כי המבקש עומד בתנאי הסף של  1.1.1

 מעוניין לגשת. 

 

 והדיון בהןהליך הגשת הבקשות, בחינתן  .6

  ('מסלול א)אופן הגשת בקשה לכלי סיוע לחברות  2.1

במסלול מאגדים או תתאפשר  ,זה כלי סיועת הגשת בקשות לקבלת מענק במסגר 2.1.1

 . בלבד SME Instrument Phase 2במסלול 

הרלוונטי של הפרויקט האחרון של הקול הקורא  עד למועדהגשת הבקשה תתאפשר  2.1.1

  .להגיש את הצעתואליו מעוניין מגיש הבקשה  ,הורייזןבתכנית 

לקבל מענק אחד בלבד עבור הגשה  זכאי יהיה מבקשמסלול זה  במסגרת 2.1.1

 מסלולל הגשה עבור בלבד אחד ומענק , SME instrument phase 2מסלולל

 שניעד  לקבל זכאי יהיה, כך שלכל היותר מבקש הורייזן תכנית מהלך בכל מאגדים

  .הורייזן תכנית מהלךבזה  סיועכלי  מסגרתב ענקיםמ

על גבי טופס ייעודי, ערוכה לפי הכללים בקשה לקבלת הטבה תוגש לרשות החדשנות  2.1.1

לפי , והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מפעם לפעם, ותלווה במסמכים נוספים

  דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה.

ניתן יהיה להוריד באתר  ם המלאים להגשת בקשה לקבלת הטבה,טפסיהאת  2.1.1

 .האינטרנט

 קבליהיה זכאי ללהלן, החלופות המפורטות ן אשר עומד באחת או יותר ממבקש  2.1.2

זה, בכפוף לבדיקת ואישור של ועדת המחקר כי הוא הטבה מענק במסגרת מסלול 

 "(:המסלול המקוצרעומד באחת או יותר מאותן חלופות )"

 חברות מתחילות,תכנית  -11הטבה מס'  במסגרת מסלולהמבקש קיבל מענק  .א

 במהלך אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

ביחס  ,"פהמו קרן -1' מס הטבה במסלול המבקש קיבל מענק מרשות החדשנות .ב

  .ואילך 1.1.1012שאושר מיום לתיק 

 .SME INSTRUMENT PHASE 1-המבקש זכה ב .ג



 
 SME INSTRUMENT PHASE 2 -ב Seal of Excellenceהמבקש קיבל  .ד

  לשדרג את הצעתו. יןומעוני

לעיל, יהיה  2.1.2אשר לא עומד באחת או יותר מהחלופות המפורטות בסעיף  מבקש 2.1.7

רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק, אשר תיבחן על ידי הוועדה בהתאם לאמות 

  ."(המסלול הרגיל)" 7.1המפורטות בסעיף המידה 

הוועדה תבחן את הבקשות שתוגשנה בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה המפורטים  2.1.8

 ., בהתאמה7ובסעיף  1בסעיף 

בכל תקופה כפי שיקבע בנהלי מסלול ההטבה, תובאנה בפני הוועדה כל הבקשות  2.1.9

שהגיעו עד לאותו מועד והן ייבחנו זו מול זו, בהתאם לתקציב שהוקצה. בקשות 

תידונה, ככל שיישאר תקציב, במועד אחר שיקבע יו"ר שתגענה לאחר מועד הדיון 

 הוועדה וייבחנו גם הן זו מול זו.

ידן, כל מידע, -המבקש ימסור לוועדה, לרשות החדשנות, או לכל מי שהוסמך לכך על 2.1.10

הוועדה תהא רשאית לעשות  .פרט ומסמך נוספים שיתבקשו לשם בחינת הבקשה

ות שהגיש המבקש אל רשות שימוש בנתונים ומידע המצויים בבקשות קודמ

 החדשנות.

 שלבית:-בהם קיימת הגשה דו הוראות מיוחדות ביחס למסלולי מימון 2.1.11

-במקרה של הגשת בקשה לקבלת מענק במסלולי מימון בהם קיימת הגשה דו .א

 הגשת בקשה לקבלת מענק ותתאפשר 2.1.1שלבית, לא יחולו הוראות סעיף 

כפי שנקבע בקול  ההגשה השניבשלב  הצעותהאחרון להגשת עד למועד כאמור 

 אליו הוגשה ההצעה.הרלוונטי  מסלול המימון הקורא של

זה, תכלול  2.1.11כן, במסגרת הגשת בקשה כאמור בסעיף א' של סעיף -כמו .ב

ן מתבקש המענק ההוצאות בגינשל פירוט על ידי המבקש גם המוגשת הבקשה 

קשה,  ההוצאות וכן יוכרו וישולמו, באם תאושר הב שלבי ההגשהביחס לשני 

 :כמפורט להלן

ההוצאות המענק יינתן בעבור  -שני הגשה הבמקרה בו המבקש עבר לשלב ה (1

  שני שלבי ההגשה.להוציא בעבור המבקש אותן נדרש 

המענק יינתן רק בעבור  -שני במקרה בו המבקש לא עבר לשלב ההגשה ה (1

  להוציא בעבור שלב ההגשה הראשון.  המבקש ההוצאות אותן נדרש

להשתתפות ארוכת טווח בתכנית  נבחרותבקשה לכלי סיוע לחברות  אופן הגשת 2.1

 (מסלול ב')המסגרת האירופית 

הורייזן השתתפות בתכנית תכלול תכנית בקשה לקבלת מענק במסגרת כלי סיוע  2.1.1

 שלוש שנים.  עד לתקופה של 

הפניה  רשות החדשנות תפרסם מעת לעת, פניה לציבור להגשת בקשות לקבלת מענק. 2.1.1

את אופן הגשת הבקשות וכן את המועד האחרון להגשת  לציבור תכלול , בין היתר,

הבקשות. בקשה לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם לתנאים שיפורטו בפניה 

 לציבור.



 
על גבי טופס ייעודי, ערוכה לפי הכללים בקשה לקבלת הטבה תוגש לרשות החדשנות  2.1.1

לפי , לפעם, ותלווה במסמכים נוספיםוהנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מפעם 

  דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה.

ניתן יהיה להוריד באתר  ם המלאים להגשת בקשה לקבלת הטבה,טפסיהאת  2.1.1

 .האינטרנט

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת הבקשות והן  2.1.1

ורא. הוועדה לא תדון בבקשות ייבחנו זו מול זו, בהתאם לתקציב שהוקצה לקול הק

 שהוגשו באיחור.   

הוועדה תבחן את הבקשות שתוגשנה בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה המפורטים  2.1.2

 , בהתאמה.7ובסעיף  1בסעיף 

ידן, כל מידע, -המבקש ימסור לוועדה, לרשות החדשנות, או לכל מי שהוסמך לכך על 2.1.7

הוועדה תהא רשאית לעשות  פרט ומסמך נוספים שיתבקשו לשם בחינת הבקשה.

שימוש בנתונים ומידע המצויים בבקשות קודמות שהגיש המבקש אל רשות 

 החדשנות.

 החלטת הוועדה 2.1

ידי הוועדה יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על -מבקש אשר בקשתו תאושר על 2.1.1

 ידי הוועדה.-כתב התחייבות בנוסח שייקבע על

ידי המבקש -על כתב ההתחייבות עלאישור הבקשה יכנס לתוקפו לאחר החתימה  2.1.1

ידי -ידי רשות החדשנות לתקופת הביצוע אשר נקבעה על-והוצאת כתב אישור על

 הוועדה.

נבחרות להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת ביחס לכלי סיוע לחברות  2.1.1

 :האירופית )מסלול ב'(

שלוש עד יינתן לתקופה של במסגרת כלי סיוע זה אישור בקשה לקבלת מענק  .א

 ."(שנתית-תכנית תלתשנים )להלן: "

המפרט דו"ח לרשות החדשנות  יגיש המבקששלאחר אישור התכנית, בכל שנה  .ב

כפי שיקבע  "(דו"ח שנתי)להלן: " את פעילות החברה במהלך השנה שעברה

שנתית שאושרה תיבדק ביחס לדו"ח -תלתההתוכנית ; בנהלי מסלול ההטבה

 השנתי. 

חורג  והשנתי אינ הדו"חהבינלאומית כי ימצא על ידי מנהל החטיבה אם  .ג

קבל את י המבקשובכלל זה חריגה תקציבית,  שנתית שאושרה,-תלתהמהתכנית 

שנתית במועד אישורה ביחס לפעילויות -תלתשיעור המענק שנקבע לתכנית ה

 שנתית ביחס לאותה שנה. -תלתשאושרו בתוכנית ה

ובכלל זה  ,שנתית-תלתבאופן משמעותי מהתכנית ה השנתי חורג הדו"חאם  .ד

 .על הפסקת התמיכה הוועדה רשאית להחליט חריגה תקציבית,

ובה יפורטו  יקבל על כך הודעה נדחתה על ידי ועדת המחקרמבקש אשר בקשתו  2.1.1

 .נימוקי הדחייה



 
 

 אמות מידה .7

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

 להלן:המידה המפורטות 

 :לחברות )מסלול א'( אמות המידה של כלי הסיוע 7.1

 .המבקשרמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של  7.1.1

 הפרויקט ומימושויכולות המבקש, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח ויכולות ניהול  7.1.1

 העסקי.

 .הפרויקטכלכלי של המבקש עקב הצלחת -פוטנציאל הצמיחה העסקי 7.1.1

 .הפרויקטשל  בישראל תתרומה טכנולוגית ותעסוקתי 7.1.1

להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת אמות המידה של כלי הסיוע לחברות  7.1

 :)מסלול ב'(האירופית 

 100-: תינתן עדיפות למבקש בעל מכירות שנתיות של למעלה מהמבקשאיתנות  7.1.1

בשנה שקדמה להגשת הבקשה או למבקש שהראה צמיחה ארה"ב מיליון דולר 

 בשלוש השנים האחרונות.מכירותיו משמעותית בהיקף 

  :במישור הבינלאומי של המבקש ופעילותו המחקר והפיתוח איכות  7.1.1

 המכירותמחזור מ 10%עולות על  ושהשקעות המו"פ של מבקשנתן עדיפות לית .א

 בשנה שקדמה להגשת הבקשה. שלו

בתכנית המאגדים של רשות  פעילבעבר  הישהפעיל או  מבקשפות לינתן עדית .ב

  .החדשנות

 .ת המסגרת האירופיתותכניאחת מבעבר ב השזכ מבקשנתן עדיפות לית .ג

שת"פ מימון בחמש השנים האחרונות בתכניות  שקיבל מבקשתינתן עדיפות ל .ד

  .בינלאומיות של רשות החדשנות

מקצועיים בינלאומיים שמעורב באופן פעיל בפורומים  מבקשתינתן עדיפות ל .ה

 ו.בתחום עיסוק

באמת מידה זו יינתן על פי התרשמות כללית של חברי הניקוד : הועדה התרשמות 7.1.1

 התכנית האסטרטגית שהציגו לתוכנית הורייזן, , מחויבותמבקשהועדה מה

של המבקש  הבכירה הנהלהה ומחויבות הורייזןתכנית מסגרת להשתלבות ב

  .לפרויקט

 

 המענק .8

 מההוצאות המאושרות 71% יהיה המענק שיעור '(מסלול אלחברות )סיוע הבכלי  8.1

 ₪. 10,000בסכום שלא יעלה על ו

 )מסלול ב'(להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת האירופית סיוע לחברות הבכלי  8.1

₪  20,000 ובסכום שלא יעלה על, מההוצאות המאושרות 81% יהיה המענק שיעור

   .שנתית-למשך כל שנה בתקופת התכנית התלת



 
 

 תקופת הביצוע .9

 9תקופת הביצוע לתכנית שאושרה תהא במסגרת כלי הסיוע לחברות )מסלול א'(  9.1

 חודשים.

כלי הסיוע לחברות נבחרות להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת  במסגרת 9.1

 בכפוף תהאשנתית שאושרה -האירופית )מסלול ב'( תקופת הביצוע לתכנית תלת

 .המבקש בענייןלהחלטת הוועדה 

תהא רשאית להאריך את תקופת הביצוע לתקופה נוספת  במקרים חריגים הוועדה 9.1

 חודשים, זאת ללא תוספת תקציב. 2שלא תעלה על 

 

 תמלוגים .10

 זה יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו. הטבהמקבלי מענק במסגרת מסלול 

 

 כפל תמיכה .11

חל איסור לקבל סיוע מרשות החדשנות  ביצוע התכנית המאושרתיובהר כי במשך תקופת 

 ו/או מהממשלה בגין מרכיבים בתכנית שאושרה בהתאם למסלול הטבה זה.

 

 דיון חוזר .12

ימים  ארבעים וחמישהתקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  הועדה 11.1

ינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה יממועד קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבענ

 קיים דיון חוזר.מנומקת בכתב ל

הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות אשר  11.1

 נקבעו לעניין זה מכוח חוק החדשנות.

 

 סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות .13

מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות, או למי מטעמה, לרבות  מבקש שתכניתו אושרה

גורמים חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיו, במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול 

 על פי הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.

 

 ביטול הסיוע .14

יוע יחולו על לעניין ביטול הס ,הוראות חוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות

 ההטבות הניתנות במסגרת מסלול הטבה זה.

 

 תקציב .15

מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול  11.1

 הטבה זה.



 
מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה,  11.1

 למגבלות התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה.

עד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור המענק כפוף במידה ובמו 11.1

לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר 

ידי הגורמים הרלוונטיים, לפי המוקדם -המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב על

 מבניהם.

 

 שונות .16

לים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנה 12.1

)אם וככל שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' 

לחוק החדשנות )חובת הזהירות  1לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג

כ"ח לחוק החדשנות 11וחובת האמונים של נושא משרה ברשות החדשנות(, סעיף 

ל' לחוק החדשנות )הכנסות רשות החדשנות(, פרק ד' לחוק 11נים(, סעיף )החלת די

החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק 

 א לחוק החדשנות )עונשין(.17החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף 

ועדה, לרבות נהלים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הו 12.1

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.

בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לאשר  12.1

 יר תשלום כלשהו.בקשות/הצעות שתוגשנה או להעב

נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר  12.1

 האינטרנט.

 

 תחילה .17

  .1018 אפרילב 11מסלול הטבה זה נכנס לתוקפו ביום 

 


