מסלול הטבה מס'  - 8תמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות
השקעה במו"פ

.1

כללי
 1.1הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות") מסייעת ומעודדת,
במישרין או בעקיפין ,חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים
ופעולות המבוצעות על ידה.
 1.1מטרת מסלול הטבה זה ליצור מסלול נוסף ונפרד לתמיכה במחקר ופיתוח (להלן –
"מו"פ ") ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ ,כדי לתמרץ ולחזק את פעילות
המו"פ החדשנית ארוכת הטווח של אותן חברות תוך ניצול יעיל יותר של תקציב רשות
החדשנות.
 1.1מסלול הטבה זה הופעל בעבר על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה כהוראת מנכ"ל מס'  .8.0מכוח סעיף (56ג) להוראות המעבר לתיקון מס' 7
לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד ,1984-עם הקמת
רשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל למסלול הטבה זה ,אשר מופעל על-ידי רשות
החדשנות.

.1

הגדרות
" 1.1אתר האינטרנט"
אתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו.www.innovationisrael.org.il :
" 1.1חברה עתירת השקעה במו"פ"
חברה המעסיקה למעלה מ 200 -עובדים במחקר ופיתוח בישראל או שתקציבה למחקר
ופיתוח בישראל גדול מ 20 -מיליון דולר של ארה"ב בשנה ,בהתאם לדו"ח הכספי
האחרון של החברה וכן עומדת באחד משני התנאים הבאים:
 2.2.1מכירות החברה ,וחברות בנות שלה המוחזקות על-ידה ,במישרין או בעקיפין,
בבעלות מלאה (בשיעור של  ,)100%מפעילות ייצור בישראל ,עולות על 70
מיליון דולר של ארה"ב בממוצע לשנה בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו
להגשת הבקשה.
 2.2.2סך ההכנסות של חברת האם של החברה ,המחזיקה בה בשיעור של לפחות
( 80%במישרין או בעקיפין) וכלל החברות הבנות של חברת האם ,הינו
למעלה מ 2.5-מיליארד דולר של ארה"ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת
הבקשה.
" 1.1מו"פ ארוך טווח"

בתעשיות עתירות ידע  -מו"פ הנועד לפתח טכנולוגיות גנריות ,שהינן טכנולוגיות
המשמשות לפיתוחם ,תיכונם או ייצורם של מוצרים חדשניים רבים.
בתעשיות פרמצבטיות  -מו"פ אתי בשלביו ההתחלתיים.
" 1.2תכנית מו"פ ארוכת טווח"
תכנית עבודה לביצוע מו"פ ארוך טווח על ידי החברה מגישת הבקשה.
" 1.2פרויקט מו"פ בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת"
פרויקט מו"פ המבוצע בשיתוף פעולה בין חברה עתירת השקעה במו"פ ,כהגדרתה
במסלול הטבה זה ,לבין חברה ישראלית אחרת ,המתבצע תוך אינטגרציה טכנית בין
המוצרים נשואי המו"פ ותוך כדי אינטגרציה עסקית בין החברות.
" 1.2חברה ישראלית אחרת"
חברה בה אין לחברה מגישת הבקשה שליטה .לעניין זה – שליטה – כמשמעותה
בסעיף  1לחוק ניירות ערך התשכ"ח – .1968
" 1.2הוצאות מוכרות"
הוצאות לכיסוי פעילות המו"פ המוכרות בהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית
מו"פ של רשות החדשנות (מס'  ,)200-02כפי תוקפו מעת לעת.
" 1.8קרוב" – לעניין בעל מניות
כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט – .1999
" 1.2חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד – .1984
 1.12כל מונח אחר שלא הוגדר במסלול הטבה זה כמשמעו בחוק החדשנות.

.1

הוועדה
 1.1הרכב הוועדה הינו הרכב ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  1של רשות
החדשנות – קרן המו"פ.
 1.1תפקידי הוועדה וסמכויותיה
לוועדה הסמכות לקבלת כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה (ככל שאינה
סותרת את הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו
מכוחו) ,ובכלל זה:
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1.2.1
1.2.2
1.2.1
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

לבחון את מגישי הבקשה ואת הבקשות לקבלת מענק ואת עמידתם בתנאי
הסף.
לאשר באופן מלא או חלקי ,או לדחות בקשות בהתאם לתנאי הסף ,לאמות
המידה כולן או חלקן ולתקציב הייעודי שהוקצה למסלול הטבה זה.
לאשר את התקציבים שהתבקשו ,במלואם או בחלקם ,ואת שיעור
ההשתתפות
להציב תנאים לאישור הבקשות ואבני דרך לביצוע התכניות המאושרות.
לעקוב אחר ביצוע תכנית מאושרת ולהחליט אם לבטל או להפסיק סיוע
בתכנית מאושרת ,באופן מלא או חלקי.
לאשר הארכה של תקופת הביצוע לתכנית מאושרת ללא תוספת תקציבית עד
לניצול מלא של התקציב המאושר.
לאשר קיצור תקופת הביצוע לתכנית מאושרת ,ככל שנוצל התקציב המאושר
במלואו ושהוגשמו יעדי התכנית המאושרת שנקבעו על ידי הוועדה.
לאשר או לדחות ,באופן מלא או חלקי ,שינויים שמבקש מקבל האישור לבצע
בתכנית המאושרת.
לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה (ככל שהדבר נדרש) ובכלל זה
נהלי תקצוב.

 1.1גמול
חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה ,זאת
בהתאם לנוהל אשר ייקבע על-ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.
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התנאים לזכאות להגשת הבקשה והתנאים לזכאות למענק
 2.1התנאים לזכאות להגשת בקשה
זכאית להגיש בקשה במסגרת מסלול הטבה זה חברה שעומדת בארבעת התנאים
הבאים במצטבר:
4.1.1
4.1.2

4.1.1
4.1.4

חברה עתירת השקעה במו"פ;
אין לה חוב קודם לרשות החדשנות או שהגיעה להסדר תשלום תמלוגים
כמשמעותו בנספח ד' למסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ
לעניין "הוראות לעניין הסדר וכללים לחברות גדולות ועתירות מו"פ לתשלום
תמלוגים" וממלאת את תנאיו;
מיום תחילתו של הסדר תשלום התמלוגים או מיום הגשת הבקשה ,המוקדם
מביניהם ,לא קיבלה הטבות מכוח חוק החדשנות ולא פנתה לקבל הטבות
מכוח חוק החדשנות;
סך בקשותיה לרשות החדשנות לא עולות על  20%מתקציב המו"פ השנתי
שלה.

 2.1התנאים לזכאות למענק
הזכאות למענק תלויה באישור הוועדה ותיבחן על פי כל אחד מהתבחינים הבאים:
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4.2.1
4.2.2

תכנית המו"פ שהוגשה היא תכנית מו"פ ארוכת טווח ו/או
פרויקט המו"פ שהוגש הוא פרויקט מו"פ הנעשה בשת"פ עם חברה ישראלית
אחרת.

 2.1חברה שמקבלת מענק לפי מסלול הטבה זה ,לא תהיה זכאית לקבל מענקים מכוח
מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ .מובהר בזאת כי אין בכך למנוע
מחברה לקבל מענק במסגרת מסלול הטבה מס'  5של רשות החדשנות  -עידוד הפיתוח
וההטמעה של טכנולוגיות גנריות  -מגנ"ט (להלן" :מסלול הטבה מס'  )"2ומסלול הטבה
מס'  6של רשות החדשנות  -עידוד העברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה  -מגנטון
ובכפוף לנוהל שהותקן מכוח סעיף (42ג) לחוק החדשנות ביחס להסכמי שיתוף פעולה
בינלאומיים מכוח פרק ז' לחוק החדשנות.

.2

היקף המענק
 2.1היקף המענק לתכניות מו"פ ארוכות טווח או לפרויקט מו"פ בשת"פ עם חברה ישראלית
אחרת יהיה בשיעור של עד  50%מההוצאות המוכרות .למענק תינתן תוספת בשיעור
של  10%לשיעורים שקבעה ועדת המחקר ,אם מקבל האישור מבצע את התכנית
באזורי עדיפות לאומית; לעניין סעיף זה" ,אזורי עדיפות לאומית"  -אזור פיתוח א'
שנקבע לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט.1959-
 2.1סך המענקים לחברה מכוח מסלול הטבה זה לא יעלה על סך של  25מיליון  ₪לשנה.
 2.1במקרה שבעל מניות או קרובו מחזיק במניות בשיעור העולה על  25%במספר חברות,
תקרת המענק שחברות אלה תוכלנה לקבל הוא :סך המענק לאותו בעל מניות או קרובו
– כאשר הוא מחושב כסך המענק לחברות מוכפל בחלקו היחסי של אותו בעל מניות או
קרובו בחברות – לא יעלה על  25מיליון .₪

.2

הגשת בקשה
בקשה לקבלת הטבות תוגש לרשות החדשנות בהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה
בתכנית מו"פ של רשות החדשנות (מספר  ,)200-02כפי תוקפו מעת לעת .טפסי הבקשה
נמצאים באתר האינטרנט.

.2

תמלוגים
 2.1מענקים שיינתנו במסגרת מסלול הטבה זה לא יחוייבו בתשלום תמלוגים.
 2.1למען הסר ספק ,מקבל מענק לפי מסלול הטבה זה אשר הוועדה אישרה לו לבצע
שיתוף בידע עם חברה ישראלית אחרת ,לא יהיה חייב בתשלום תמלוגים בגין הסיוע
שקיבלה החברה הישראלית האחרת.

.8

דיון חוזר
 8.1הועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה ,אם בתוך  45ימים ממועד קבלת
ההחלטה הגיש המבקש שבעניינו התקבלה החלטת הועדה כאמור ,בקשה מנומקת
בכתב לקיים דיון חוזר ,על גבי טפסים שיפורסמו מעת לעת.
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 8.1הגשת בקשה לדיון חוזר על-ידי המבקש טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות אשר
נקבעו לעניין זה מכוח חוק החדשנות.

.2

ביטול הסיוע
אם מי שקיבל כתב אישור לא עמד בתנאי מסלול הטבה זה ,החלטת ועדה ,כתב האישור,
כתב ההתחייבות ,נהלי מסלול ההטבה או בכל תנאי אחר שמחויב לעמוד בו ,תראה בכך
הוועדה הפרה יסודית של תנאי מסלול ההטבה ורשאית היא להחליט על כל פעולה
המפורטת בחוק החדשנות ,לרבות פרק ח' לחוק החדשנות.

 .12חובת דיווח
מערכת הדיווח בכל שלבי תכנית המו"פ ארוכת הטווח תהיה בהתאם לנהלי רשות
החדשנות הרלוונטיים ,כפי תוקפם מעת לעת.

 .11העברת ידע וזכויות ייצור לאחר
11.1
11.1
11.1
11.2

על מקבלי המענק ,יחולו הוראות חוק החדשנות בכל הקשור להעברת ידע וזכויות ייצור
לאחר.
אם הידע יועבר לאחר בישראל שהינו חברה העונה על התנאים לקבלת מענק
המפורטים בסעיף  4.1מקבל הידע לא יחוייב בתשלום תמלוגים.
אם הידע יועבר לאחר בישראל שהינו חברת בת ,חברה קשורה ,חברה מסונפת או
חברה בבעלות או שליטה ,ישירה או עקיפה של מקבל המענק ,אשר אינה עונה על
התנאים לקבלת מענק המפורטים בסעיף  ,4.1מקבל הידע יחוייב בתשלום תמלוגים.
בכל העברת ידע לאחר בישראל שאינו כאמור בסעיפים  12.2ו 12.1-יחולו הכללים
הבאים :בתחשיב תקרת התמלוגים שעל מקבל הידע לשלם בהתאם להוראות לעניין
שיעור התמלוגים ואופן תשלומם שנקבעו במסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות –
קרן המו"פ ,יופחת סכום התמלוגים התיאורטי המחושב.
בסעיף זה "סכום התמלוגים התיאורטי המחושב"  -סכום השווה לתמלוגים אשר הייתה
החברה עתירת השקעה במו"פ המעבירה את הידע משלמת בגין מכירות המבוססות
על הידע לו הייתה חייבת בתשלום תמלוגים.
לצורך חישוב סכום התמלוגים התיאורטי המחושב ייבחנו המכירות המבוססות על הידע
המועבר עד יום העברת הידע לאחר וזאת על-פי שיעור התמלוגים אשר חל במועד מתן
המענקים.
"חברת בת"; "חברה קשורה"; "חברה מסונפת"; "שליטה" – כמשמעם בחוק ניירות
ערך ,תשכ"ח – .1968

 .11התחייבות לשמירה על דיני הקניין הרוחני
מגיש הבקשה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת
ישראל .ידוע למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני תהיה רשות
החדשנות רשאית לבטל למפרע כל הטבה ,מענק ,הלוואה ,הטבת מס או יתרון כספי
אחר ,כולם או חלקם ,ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
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 .11סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות
מבקש שתכניתו אושרה 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.

 .12תקציב
 12.1מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול
הטבה זה.
 12.1מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה,
למגבלות התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה.
 12.1במידה 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
מביניהם.

 .12שונות
12.1

12.1
12.1
12.2

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 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 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).
נהלים של מסלול ההטבה ,כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה ,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
בקשות שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו.
נהלים ,כללים ,הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר
האינטרנט.

 .12תחילה
 12.1מסלול הטבה זה הופעל בעבר על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה כהוראת מנכ"ל מס'  8.0מיום  7בספטמבר  .2009מכוח סעיף (56ג)
להוראות המעבר לתיקון מס'  7לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית
בתעשייה ,התשמ"ד ,1984-עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל מס' 8.0
שתחילה ביום  7בספטמבר  2009למסלול הטבה זה ,אשר מופעל על-ידי רשות
החדשנות.
 12.1הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  22בפברואר  ,2018והן מחליפות את הוראות
מסלול ההטבה מיום .1.1.2016
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