מסלול הטבה מס'  - 7נופר  -תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה
ליישום בתעשייה

 .1כללי
.1.1

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

.1.2

מסלול הטבה מס'  – 7נופר  -תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה (להלן:
"מסלול ההטבה") יאפשר לממן מחקר שייתכן ויתפתח לידע תעשייתי ומסחרי בישראל.

.1.3

מטרת מסלול ההטבה הינה לתת מענה מימוני והכוונה של ידע אקדמאי חדשני על מנת
לתעל אותו לידע יישומי שאינו בשל דיו על מנת לגרום לו להיות מאומץ על ידי תאגיד
תעשייתי .תכניות במסגרת התכנית ,הינן תכניות המבוססות על מחקר המבוצע על ידי
מוסד מחקר בשני מצבים אפשריים .האחד :אין תאגיד תעשייתי המגלה עניין ברמה של
נכונות להשקיע בטווח הקרוב במימון המחקר .השני :קיים תאגיד תעשייתי המגלה עניין
ראשוני ברמה של נכונות להשקיע בטווח הקרוב במימון המחקר.
הפעילות המחקרית במסגרת התכנית המאושרת ,מתמקדת במחקר יישומי חדשני בתחום
הטכנולוגי (המבוסס על מחקר מוקדם) שפותח במסגרת מחקר בסיסי במוסדות ושייתכן
ויתפתח למחקר ופיתוח בתעשייה הישראלית.

.1.4

מסלול הטבה זה הופעל בעבר על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה
כהוראת מנכ"ל מס'  8.7מיום  9במרץ  .2005מכוח סעיף (56ג) להוראות המעבר לתיקון
מס'  7לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד( 1984-להלן:
"חוק החדשנות") ,עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל מס'  8.7למסלול
הטבה זה ,אשר מופעל על-ידי רשות החדשנות.

 .2הגדרות
במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם הוגדר אחרת
בחוק החדשנות או בגוף מסלול ההטבה .מונח שלא הוגדר במפורש במסלול זה תינתן
לו המשמעות בהתאם לחוק החדשנות.
.2.1

"אתר האינטרנט"
אתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו.www.innovationisrael.org.il :

.2.2

"בקשה"
בקשה לקבלת הטבה בתקופה מסוימת במסגרת תכנית.

.2.3

"ועדת המחקר" או "הוועדה"
ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  5של רשות החדשנות  -עידוד הפיתוח
וההטמעה של טכנולוגיות גנריות  -מגנ"ט ,אשר תשמש כוועדת המחקר (כמשמעותה בחוק
החדשנות) לצורכי מסלול הטבה זה.

.2.4

"חברת יישום"
תאגיד הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל בשליטתו המלאה של מוסד מחקר שעיסוקו
מסחור הטכנולוגיות שנוצרו במסגרת המחקר האקדמי באותו מוסד מחקר.

.2.5

"חוקר ראשי"
חוקר במוסד המחקר אשר יוביל וינהל את ביצוע התכנית המאושרת.

.2.6

"מבקש" או "מגיש הבקשה"
חברת יישום של מוסד מחקר הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל אשר הגיש בקשה
לקבלת הטבה המוענקת במסגרת מסלול ההטבה.

.2.7

"מענק"
מימון הניתן על ידי רשות החדשנות למקבל האישור לשם ביצוע תכנית מאושרת במסגרת
תקציב מאושר.

.2.8

"מוסד מחקר"
מי שהינו אחד מהבאים:
( )1מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח.1958-
( )2מוסד בישראל שמבוצעת במסגרתו פעילות מחקר ופיתוח אקדמית
בתחום מדעי או טכנולוגי ,ובלבד שיאושר על ידי הוועדה כמוסד מחקר לעניין
מסלול זה.

.2.9

"מקבל האישור"
מי שבקשתו אושרה כאמור בסעיף  0להלן.

" .2.10שליטה"
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
" .2.11תאגיד תומך"
תאגיד תעשייתי ,בעל ידע רלוונטי לתכנית ,המביע עניין למסחר ידע שעשוי להיווצר
מהמחקר בתכנית והמתחייב לממן לפחות  10%מהתקציב המאושר למבקש בתכנית.
" .2.12תאגיד תעשייתי"
תאגיד אשר התאגד בישראל ופועל על-פי חוקי מדינת ישראל ,העוסק במחקר ופיתוח של
מוצרים ,ואשר מרכז פעילותו העסקית-יצרנית ומדעית-טכנולוגית נמצא בישראל.
" .2.13תכנית מאושרת"
תכנית שאושרה על ידי הוועדה בהתאם לכללי מסלול הטבה זה.
" .2.14תקציב מאושר"
סך התקציב של תכנית מאושרת ,הכולל הוצאות מוכרות שאושרו ע"י הוועדה ,בהתאם
לנהלים הרלבנטיים שייקבעו על-ידה.

 .3הוועדה
.3.1
 3.1.1לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת המסלול ,ככל
שאינן סותרות את הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות
שנקבעו מכוחו ,ובכלל זה:
.3.1.1.1

לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה.

.3.1.1.2

לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיו של המבקש,
לרבות בנוגע לאופן ביצוע התכנית.

.3.1.1.3

לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור התכנית לתוקף.

.3.1.1.4

לקבוע את התנאים לביצוע התכנית המאושרת ,לרבות אבני דרך,
לוחות זמנים והיות התכנית שנתית או רב שנתית.

.3.1.1.5

לאשר או לדחות בקשות המוגשות במסגרת מסלול זה לאחר בחינת
עמידת הבקשה בתנאי הסף ובהתאם לאמות המידה.

תפקידי הווע

.3.1.1.6

לאשר או לפסול באופן מלא או חלקי ,כל שינוי שמבוקש לבצע בתכנית
המאושרת לעומת הבקשה המקורית ,לרבות הוספה של תאגיד תומך
ושינוי שיעור וסך המענק בהתאם.

.3.1.1.7

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

.3.1.1.8

לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת
תקציבית עד לניצול מלא של התקציב המאושר.

.3.1.1.9

לאשר קיצור תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ככל שנוצל
התקציב המאושר במלואו והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.

 .3.1.1.10לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.
 .3.1.1.11לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה.
 3.1.2ראש רשות החדשנות יהיה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדת המחקר
ולקבוע את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה.
.3.2

גמול
חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה ,זאת
בהתאם לנוהל אשר נקבע על-ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.

.3.3

ממלא מקום יו"ר הוועדה
 3.3.1אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות
ומנכ"ל הרשות ,יוסמך לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא
מקום יו"ר הוועדה.
 3.3.2עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב
מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 .4הגשת הבקשה
.4.1

ניתן להגיש בקשות במסלול ההטבה על ידי מבקש אחד או בשיתוף של מספר מבקשים,
כאשר לכל תכנית אפשר ,אך אין חובה ,שיהיה תאגיד תומך יחיד.

.4.2

מסגרת ההגשה
 .4.2.1רשות החדשנות תפרסם מעת לעת ,פניה לציבור להגשת בקשות לקבלת מענק
לפי מסלול הטבה זה .הפניה לציבור תכלול ,בין היתר ,את כל תחומי הפעילות
בגינם ניתן יהיה לקבל את המענק ,את שלבי המחקר ו/או הפיתוח של התכנית,

את תקופת התכנית השנתית או הרב שנתית ,את אופן הגשת הבקשות וכן את
המועד האחרון להגשת הבקשות .בקשה לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם
לתנאים שיפורטו בפניה לציבור.
 .4.2.2בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת הבקשות
והן ייבחנו זו מול זו ,בהתאם לתקציב שהוקצה לקול הקורא .הוועדה לא תדון
בבקשות שהוגשו באיחור.
.4.3

תנאי סף למתן הטבה
על מגיש בקשה במסגרת מסלול הטבה זה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר בכל
תנאי הסף הבאים במצטבר .יובהר ויודגש כי די באי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים
כדי להביא לפסילת הבקשה כולה:
 .4.3.1הבקשה הינה למימון פעילות מחקר בעלת יעד יישומי תעשייתי אשר תבוצע על
ידי המבקש ובמתקני המבקש.
 .4.3.2הבקשה המוגשת במסגרת מסלול ההטבה מוגשת לראשונה במסגרת זו ולא
הוגשה בעבר לקבלת מימון במסגרת מסלול הטבה אחר של רשות חדשנות.
 .4.3.3לא תתקבל בקשה שהיא תכנית המשך של תכנית שניתנו בעבורה בעבר שלושה
מענקים של הרשות לחדשנות.
 .4.3.4מגיש בקשה יוכל בכל שנה קלנדרית להגיש בקשות ללא תאגיד בכמות כפי
שתיקבע מפעם לפעם על ידי ועדת המחקר בנהלי המסלול .בקשה החורגת
מהמכסה כאמור לא תתקבל.
 .4.3.5יש למבקש כוח אדם מקצועי ותשתית פיזית הנדרשים לביצוע התכנית.
 .4.3.6אם ישנו תאגיד תומך לבקשה ,החוקר הראשי:
4.3.6.1

אינו בעל עניין בתאגיד התומך ,עובד בו או נותן לו שירותים.

4.3.6.2

לא עבד בתאגיד התומך או נתן לו שירותים במשך תקופה ארוכה
משלושה חודשים או בתמורה של  ₪ 50,000או יותר.

 .4.3.7החוקר/ים ממוסד המחקר אשר יבצע/ו את התכנית ,התחייב/ו לשהות בארץ
למשך תקופת ביצוע התכנית המאושרת (למעט נסיעות קצרות מועד) ,ובנוסף,
לשנה אחת לפחות לאחר סיומה של תקופת ביצוע של התכנית המאושרת,
בהתאם להוראות והכללים המצוינים בנהלי המסלול.
 .4.3.8אם ישנו תאגיד תומך לבקשה ,תצורף לבקשה מסמך עקרונות חתום בין
המבקש/ים לבין התאגיד התומך אשר במסגרתו תינתן התחייבות התאגיד
התומך לממן לפחות  10%מהתקציב המאושר בתמורה לזכות ראשונים במסחור

הידע שיופק מהתכנית לתאגיד התומך .אישור הבקשה על ידי הוועדה יותנה
בקיומו של הסכם חתום ומחייב שיכלול את ההתחייבויות הנ"ל בין המבקש/ים
לבין התאגיד התומך .מובהר כי העברת לפחות  10%מהתקציב המאושר
מהתאגיד התומך למבקש הינה תנאי למתן ההטבה .יובהר כי לבקשה להוספת
תאגיד תומך לתכנית מאושרת ,יצורף הסכם חתום כאמור בלבד ולא יתקבל
מסמך עקרונות.
 .4.3.9קבלת התחייבות ,בהתאם להוראות והכללים המצוינים בנהלי המסלול ,של
המבקש או מוסד המחקר לעניין התכנית לשאת במימון התקציב המאושר שאינו
נכלל במענק ,או ממומן על ידי תאגיד תומך.
.4.3.10

המבקש אינו עומד לבצע את התכנית ,על פי הזמנה של אחר ,תמורת

תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות ,חלקית או מלאה ,בידע או
במוצר.
.4.3.11

המבקש לא קיבל ,אינו מקבל ואינו עומד לקבל ,לשם ביצוע התכנית ,סיוע

מימוני מהממשלה או מרשות החדשנות ,או מכל גוף אחר ,בין אם ממשלתי ובין
אם לא ,שלא לפי הוראות מסלול זה.
.4.3.12

התכנית אינה כוללת ביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס

הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי),
התשמ"ד.1983-
.4.3.13

המבקש אינו בעלי חשבונות מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים,

הקפאת הליכים ,פירוק וכדומה ,ואין לו חוב בלתי מוסדר לרשות החדשנות .אם
למבקש יש חוב כלשהו לרשות החדשנות ,תפעל רשות החדשנות ביחס לחוב
בהתאם להוראות חוק החדשנות בנושא זה ,ובכלל זה סעיף 16א לחוק
החדשנות.
.4.3.14

המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח

בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א.2011-
.4.4

טופס הבקשה ומסמכים נלווים
 .4.4.1בקשה לקבלת הטבה תוגש לרשות החדשנות על גבי טופס ייעודי ,ערוכה לפי
הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מפעם לפעם ,ותלווה במסמכים
נוספים ,לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה.

 .4.4.2את הטפסים המלאים להגשת בקשה לקבלת הטבה ,ניתן יהיה להוריד באתר
האינטרנט.

 .5בחינת הבקשה
.5.1

בקשה למתן הטבה תובא לבחינה ודיון בוועדה .הוועדה תבחן את הבקשה בהתאם
להוראות המפורטות במסגרת מסלול הטבה זה .בין היתר ,תבחן הוועדה את עמידת
הבקשה בתנאי הסף ותשקול רק את הבקשות אשר הוחלט כי הן מקיימות את מלוא
תנאי הסף.

.5.2

אמות המידה
הוועדה תשקול את הבקשות שעברו את תנאי הסף ותעריך את טיבן בהתאם לאמות
המידה המפורטות להלן:
 .5.2.1רמת ההיתכנות כי פעילות המחקר נשוא הבקשה ,תתפתח למחקר ופיתוח
בתעשייה הישראלית בפרק זמן סביר.
 .5.2.2סיכויי המסחור של תוצרי התכנית והפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם מעבר
לתאגיד התומך.
 .5.2.3רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של המחקר והתכנית.
 .5.2.4יכולות המבקש ,ובכללן איכות התנאים הקיימים להביא להשלמת התכנית
ומימושה ,ופרק הזמן שמוכנ/ים החוקר/ים ממוסד המחקר אשר יבצע/ו את
התכנית להקציב לטובת התכנית.

.5.3

במהלך בחינת הבקשה ,הוועדה תהא רשאית לקבל ולהיעזר בחוות דעת מבודק
מקצועי שימונה על ידי רשות החדשנות.

.5.4

הבודק המקצועי יהא מוסמך לדרוש ממגיש הבקשה כל מידע נוסף הדרוש לשם
בדיקת הבקשה.

.5.5

ועדת המחקר ,או מי מטעמה ,רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל
המבקש ,או החוקר/ים מטעמו ,בבקשה לקבלת הבהרות או בבקשה לקבלת
מסמכים נוספים הדרושים לשם בחינת התכנית .המבקש ימסור לוועדת המחקר או
לכל מי שהוסמך לכך מטעמה ,כל פרט ומסמך נוסף שיתבקשו הדרושים לשם
בחינתה של התכנית.

 .6החלטת הוועדה
.6.1

לאחר בחינת הבקשה כמפורט לעיל ,תקבל הוועדה החלטה האם לאשר או לדחות
את הבקשה.

.6.2

באם אישרה הוועדה את הבקשה ,היא תקבע את גובה התקציב המאושר ושיעור
המענק שיינתן למבקש ,בכפוף לכללים הבאים:
 .6.2.1גובה מקסימאלי של תקציב מאושר:
.6.2.1.1

בגין בקשה שמוגשת על ידי מבקש אחד ללא תאגיד תומך -
התקציב המאושר יהיה בסך של עד  ₪ 440,000לשנה .אם
הבקשה כוללת תאגיד תומך  -התקציב המאושר יהיה בסך של
עד  ₪ 550,000לשנה.

.6.2.1.2

בגין בקשה שמוגשת על ידי שני מבקשים או יותר המבקשים
לשתף פעולה ביניהם בביצוע התכנית ללא תאגיד תומך -
התקציב המאושר יהיה בסך של עד  ₪ 660,000לשנה בבקשה
שמוגשת על ידי שני מבקשים ,עבור כל מבקש מעבר לשניים
יגדל סכום התקציב המאושר בסך של עד  ₪ 110,000נוספים,
כאשר בכל מקרה גובה המענק לכל אחד מהמבקשים לא יעלה
על סך של  ₪ 400,000לשנה.

.6.2.1.3

בגין בקשה שמוגשת על ידי שני מבקשים או יותר המבקשים
לשתף פעולה ביניהם בביצוע התכנית עם תאגיד תומך -
התקציב המאושר יהיה בסך של עד  ₪ 700,000לשנה בבקשה
שמוגשת על ידי שני מבקשים ,עבור כל מבקש מעבר לשניים
יגדל סכום התקציב המאושר בסך של עד  ₪ 110,000נוספים,
כאשר גובה המענק לכל אחד מהמבקשים לא יעלה על סך של
 ₪ 500,000לשנה.

 .6.2.2שיעור מענק מקסימאלי מתוך התקציב המאושר:
.6.2.2.1

בגין בקשה שאינה במסגרת תכנית המשך של תכנית עבורה
ניתן מענק של הרשות לחדשנות או שהיא במסגרת של תכנית
המשך של תכנית בגינה ניתן מענק אחד של הרשות לחדשנות,
והיא ללא תאגיד תומך  -שיעור המענק יהיה בסך של  75%או
 85%מהתקציב המאושר .אם הבקשה כוללת תאגיד תומך -
שיעור המענק יהיה בסך של  80%או  90%מהתקציב המאושר.

.6.2.2.2

בגין בקשה שהיא במסגרת תכנית המשך של תכנית עבורה
ניתנו שני מענקים של הרשות לחדשנות  -הבקשה תאושר
במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו ובגינה יינתן מענק של
 66%או  75%מהתקציב המאושר .אולם אם הבקשה היא
במסגרת תכנית אשר ועדת המחקר אישרה ,במועד אישור
המענק הראשון שניתן בגינה ,כי מדובר בתכנית תלת שנתית
למחקר בתרופות ,שיעור המענק יהיה כאמור בסעיף 6.2.2
לעיל.

 .6.2.3מובהר כי אם ועדת המחקר אישרה צירוף של תאגיד תומך במהלך ביצוע
של תכנית מאושרת ,שיעור המענק שיינתן למבקש יגדל בהתאם ,הכל כפי
שיפורט ובכפוף להחלטת הועדה.

 .7אישור הבקשה
.7.1

על בסיס החלטת הוועדה תשלח למבקש הודעה בדבר החלטת הוועדה אשר תכלול
בין היתר את סכום המענק ,תקופת מתן המענק ותנאים נוספים ככל שיקבעו על ידי
הוועדה.

.7.2

מי שבקשתו אושרה על ידי הוועדה יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על כתב
התחייבות בנוסח אשר תקבע הוועדה.

.7.3

האישור יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב
אישור ע"י רשות החדשנות.

 .8מקדמות
ועדת המחקר תהיה רשאית לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק ,בהתאם להוראות
שיקבעו לעניין זה על ידי מועצת הרשות.

 .9חוות דעת לגורמי ממשל
.9.1

פרט לדיון בבקשות לקבלת מענקים מכוח מסלול הטבה זה ,לבקשת הגורם
הממשלתי הרלבנטי ,תוכל ועדת המחקר ,לחוות דעתה על היבטים שונים הנוגעים

לתכנית מחקר ו/או פיתוח שהוגשה לאישורו של הגורם הממשלתי ,ובכלל זה:
החדשנות הטכנולוגית של התכנית ,האתגרים במימוש התכנית ,יכולות המוסד
לבצע את התכנית ,הפוטנציאל הכלכלי של התכנית ותרומתה של התכנית למשק
בישראל.
.9.2

למען הסר ספק ,יובהר כי ועדת המחקר רשאית לתת את חוות דעתה והמלצתה
על כל תכנית כאמור בסעיף  0לעיל וסמכות זו אינה מוגבלת לתכניות של מוסדות
מחקר בלבד.

 .10כפל תמיכה
יובהר כי במשך תקופת ביצוע התכנית המאושרת חל איסור לקבל סיוע מרשות
החדשנות ו/או מהממשלה ,או מכל גוף אחר ,בין אם ממשלתי ובין אם לא ,בגין
מרכיבים בתכנית שאושרה בהתאם למסלול הטבה זה שלא לפי הוראות מסלול זה.

 .11ידע ,קניין רוחני והעברת ייצור
 .11.1מבקש שתכניתו אושרה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן
לזמן במדינת ישראל .המבקש 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.
 .11.2הוראות 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 ,ובכפוף
לאמור בסעיף  4.3.8לעיל ,יובהר כי הבעלות המלאה על הידע והזכויות הנובעות
ממנו ,לרבות זכויות קניין רוחני ,יהיו בבעלות מלאה ובלעדית של המבקש שתכניתו
אושרה.

 .11.3אישורים בנוגע לבקשות אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף  0זה ינתנו
ע"י ועדת המחקר.

 .12תמלוגים
מקבלי המענק יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו.

 .13דיון חוזר
 .13.1הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה ,אם בתוך  45ימים ממועד קבלת
ההחלטה הגיש המבקש שבעניינו התקבלה החלטת הוועדה כאמור ,בקשה
מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.
 .13.2הגשת בקשה לדיון חוזר על-ידי המבקש טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות
אשר נקבעו לעניין זה מכוח חוק החדשנות.

 .14סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות
מבקש שתכניתו אושרה מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות ,או למי מטעמה ,לרבות
גורמים חיצוניים מטעמה ,לבקר את פעולותיו ,ואת פעולות חוקרים מטעמו ,במועדים
ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול ,ולגרום לחוקרים מטעמו לפעול ,על פי הנחיות רשות
החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.

 .15ביטול הסיוע
הוראות חוק החדשנות ,לרבות פרק ח' לחוק החדשנות לעניין ביטול הסיוע ,יחולו על
ההטבות הניתנות במסגרת מסלול הטבה זה.

 .16תקציב
 .16.1מתן 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.
 .16.2רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה.
 .16.3במידה ובמועד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות ,יהיה אישור ההטבה
כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית
בדבר המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב על-ידי הגורמים הרלוונטיים.

 .17שונות
 .17.1הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים ,התנאים וההוראות שנקבעו
מכוחו (אם וככל שנקבעו) יחולו על מסלול הטבה 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).
 .17.2נהלים 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.
 .17.3בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לאשר
בקשות/הצעות שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו.
 .17.4נהלים ,כללים ,הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר
האינטרנט.

 .18תחולה
 .18.1מסלול הטבה זה הופעל בעבר על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה כהוראת מנכ"ל מס'  8.7מיום  9במרץ  .2005מכוח סעיף (56ג) להוראות
המעבר לתיקון מס'  7לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,
התשמ"ד ,1984-עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל מס'  ,8.7למסלול
הטבה זה ,אשר מופעל על-ידי רשות החדשנות.
 .18.2הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  17במרץ  ,2019והן מחליפות את הוראות
מסלול ההטבה מיום  24באוקטובר .2017

