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 1.2019 תמריציםחוזר 
 מסלול) מאושר במפעל בקשות אישור המסדיר נוהל

 דרך פורצי מוצרים המפתחות לחברות( מענקים

 

 

 שלום לכולם,

 לקבלת המבקשת חברה 1959-ט"התשי ,הון השקעות לעידוד לחוק בהתאם

 לרשות בקשה בהגשת מחויבת( מענקים מסלול) מאושר מפעל במסגרת מענקים

 . ההשקעות ביצוע תחילת בטרם והכלכלה התעשייה ולפיתוח להשקעות

 

 תהליכים או/ו מוצרים המפתחות חברות של בבקשות הטיפול את להסדיר במטרה

 לאחרונה פירסמה ,בישראל לייצרם והמעוניינות טכנולוגית מבחינה דרך פורצי

 .אלו בבקשות הטיפול את המסדיר מנהלה נוהל להשקעות הרשות

 

הקלות משמעותיות לחברות אלו לעניין קבלת המענק היתר,  ןקובע, בי, זה נוהל

מתן משקל רב יותר בתקופת ביצוע ההשקעות, קיצור זמני טיפול בבקשה, 

לחדשנות הטכנולוגית בקביעת ניקוד הבקשה וזאת לצד תנאי להשארת הקניין 

 שנים לפחות מיום מתן כתב האישור לתכנית. 10הרוחני בישראל למשך 
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עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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