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 עזרטקמסלול  –שאלות ותשובות 
 

 למי מיועד המסלול ?
 המסלול מיועד לחברות ולתאגידים ללא כוונת רווח . המסלול לא מיועד ליזמים.

 
 האם אוניברסיטה יכולה להגיש הצעות  לקול הקורא?

בהגבלות הקניין הרוחני כפי שמוגדר יש לוודא שהיא עומדת  האוניברסיטהאם מדובר בחברת יישום של 

 בנהלי המסלול הנמצאים באתר.
 

 ?לאיזה תקופה ניתן להגיש במסלול? האם אפשר להגיש בקשת המשך

ש חודשים בלבד. תיקי  המשך לאותה תוכנית ניתן להגי 12-הצעת המחקר המוגשת צריכה להיות  ל
 בתנאי שהתוכנית עמדה באבני הדרך, הגיעה לפיתוח משמעותי וועדת המחקר אישרה תוכנית המשך.

 
 האם אפשר להגיש בקשה משותפת של שני גופים?

 לא ניתן היות ומגיש הבקשה צריך להיות הבעלים הבלעדי של הידע והקניין הרוחני.

 
 האם ניתן למלא את הבקשה  בשפה באנגלית?

ה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה יש למלא את הבקש
 האנגלית.

 
 האם מימון מקרנות ביטוח לאומי יכול להיחשב מימון משלים למסלול של רשות החדשנות?

או מהמוסד לביטוח לאומי בגין אותה  תי משלמקור מסיוע מיכול לקבל מימון ומגיש הבקשה לא . לא

 .תכנית פיתוח שבגינה מבוקש המענק
  

 בוועדת המחקר? ה הבקשהכיצד עובד המימון המשלים לאחר שאושר

במידה . המימון המשלים הוא מימון פרטי המשלים את המענק עד לגובה התקציב שיאושר על ידי וועדת המחקר
להראות  יש  עמיד מימון משלים למענק שאישרה וועדת המחקר.החברה לה והבקשה תאושר על ידי הרשות, על

וועדת המחקר במידה . יכולת ממון משלים כבר בעת הגשת הבקשה. נושא זה נבדק במסגרת הבדיקה הפיננסית
כי יש צורך בהוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תפנה לחברה בבקשה למסמכים הרלוונטיים  תקבע 

"ש עדכניים, הסכמי השקעה חתומים, התחייבות בעלים וכו'). רק לאחר השלמת המסמכים דפי עו -(לדוגמא
הבדיקה ליכולת  . במידה וקיים תנאי מקדמי לתיק,ואישורם, מחלקת התקשרויות תמשיך בתהליך הפעלת התיק

  .מימון משלים תעשה במקביל לבדיקת התנאי המקדמי
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 ?ופיתוחת מכירה בהוצאות של המחקר ממתי הרשו

 . המבוקשת לפי התקופה במידה והבקשה תאושר הרשות תכיר בהוצאות המענק 

 תחילת החודש בו הוגשה הבקשה. הוא  תהתאריך המוקדם ביותר שהרשות יכולה להכיר בהוצאו
 

 כמה אנשים בחברה נדרשים להיות מועסקים במו"פ במעמד הגשת הבקשה?

לב שמרבית ההוצאות קשורות לפעילות ישירה לביצוע  דרישת הסף היא איש צוות מו"פ אחד. יש לשים
המו"פ.  אם בעת הגשת הבקשה עוד לא ידוע מיהו בעל התפקיד הספציפי, יש לציין באקסל התקציב 'טרם 

 נקבע'.
 

 חייב להיות רווחי? שאותו עומדים  לפתח האם המוצר

 .להגיש תוכנית עסקית בעלת פוטנציאל עסקי וכלכלי נדרשמגיש הבקשה 
 

 ה הדגשים לגביי התכנית העסקית? ובאיזה שלב בפיתוח צריך להיות המוצר?מ
הרשות תומכת בכל שלבי הפיתוח, המסלול הזה יכול לתמוך גם בשלבים מאוד מוקדמים. התוכנית 

 עסקית צריכה להיות ולידית, מבוססת היטב שמצביעה על מודל עסקי ויכולות כלכליות.

 
מהאוכלוסיה יכולה להיות  5%מוגבלות  שמהוו יותר מ  האם הצעת מחקר עבור אוכלוסיה עם

 מוגשת?
המסלול מיועד לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, 

 מהאוכלוסייה. 5%המהוות עד 

 
 


