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 לשאלות הבהרה 2מס' מענה  –  חממות יזמות בפריפריה )פיילוט( – 39תחרותי מכוח מסלול הטבה מס'  הליך -קול קורא הנדון: 

 

לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהופנו  נוספות שאלותלהלן תמצית , 23.07.2019ם ביום סלמענה לשאלות הבהרה בהליך התחרותי שבנדון, שפור בהמשך .א

 :לשאלות רשותבצירוף התייחסות ה ,ידי השואלים-מופיעות כפי שנתקבלו עלה, הליךהבקשר עם  )"הרשות)להלן: "

מספר 
 תשובה השאלה סידורי

1.  

האם את מקורות המימון צריך המציע להציג יחד  -מסלול ההטבהל 4.2.5 עיףס

לידי  עם ההצעה? באיזה אופן צריכים להיות מוצגים מקורות המימון, וכיצד בא

ביטוי המונח התחייבות? האם די בחתימה על תצהיר של מורשה חתימה מטעם 

 ?3בעלי המניות במציע כעולה מנספח מס' 

שפורסם במסגרת  מענה לשאלות הבהרהב 6, 5 תשובות לשאלות ורא

  .23.07.2019יום ב ההליך,

2.  

האם רשות מקומית נדרשת להיות בעלת מניות  -מסלול ההטבה. ל4.2.2 עיףס

בחברה לצורך קבלת ניקוד בהצעה? האם ניתן לקבל ניקוד בגין רשות מקומית 

ר משרד הפנים להירשם כבעלת אשר מופיעה כבעלת עניין אך טרם קיבלה אישו

 ?מניות

ערך המוסף ו בהתאם לקדהצעות ינולמסלול ההטבה,  4.4.2לפי סעיף 

איכות ל וגם בהתאם מניותיו לחברות חממה ליהצפוי של המציע ובע

עוגנים בסביבת  שותפויות עסקיות ואסטרטגיות גבוהים יותר עם

 , כדוגמת רשות מקומית.החממה

בעל מניות במציע שאינו במעמד משפטי או רגולטורי להיות בעל מניות 

 .במציע לא יקבל ניקוד כבעל מניות במציע

ממשרדי  םאישורים כאלה ואחרירשות החדשנות אינה אחראית על 

 השונים. ממשלה ה



 

 

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

3.  
לטופס הצעה לקבלת זיכיון במסגרת הליך תחרותי מכוח מסלול הטבה  1.4 עיףס

 נודה להגדרה מהו "גוף קשור" לתאגיד החממה. -39

שפורסם במסגרת  במענה לשאלות הבהרה 28 תשובה לשאלה ורא

 .23.07.2019ההליך, ביום 

 , יגבר האמור במסמך זה.)למעט מסלול ההטבה( הם, על נספחיהליךבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ה .ב

 .הליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .ג
             

 
 
 
 
 
 
 בברכה,   

 זירת הזנק

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

