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עדכון ומיקוד מסלולי רשות החדשנות לחברות הזנק 

 והצמיחה

 

 

 שלום לכולם,

רשות החדשנות הודיעה על הגדלת הסיוע הניתן לחברות הזנק במסגרת מסלול 

במסגרת קרן המו"פ. בשל כך, חברות מתחילות, והרחבת התמיכה בחברות צומחות 

 בוצעו שינויים בתנאי הסף של שני המסלולים.

 

 מסלול קרן המו"פ -עיקרי השינויים 

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או באחת  12-חברות שסך המכירות שלהן ב

מיליון  1מבין חמש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, הינו לפחות 

מיליון דולר באמצעות קבלת השקעות הון,  10-סה למעלה משהחברה גיי אודולר 

 מענקים או הלוואות מכל גוף שהוא.

 

 מסלול חברות מתחילות -עיקרי השינויים 

להגשה במסלול חברות מתחילות זכאיות חברות שהיקף מכירותיהן השנתי אינו עולה 

שלפני מועד הגשת הבקשה ושהיקף הגיוסים של  מיליון דולר בשנה הקלנדרית 1על 



מיליון דולר,  10החברה ממועד התאגדותה עד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 

 מכל סוג ומין שהוא )לרבות השקעות הון, מענקים והלוואות(. 

בשנה הראשונה יתאפשר לחברה להגיש  - מסלול למגזר בני מיעוטים/חרדים-תת

, ובשנה השנייה 75%בשיעור מענק של ₪, מיליון  2.5בקשה לתקציב בסך של עד 

בשיעור מענק של ₪, מיליון  4.5יתאפשר לחברה להגיש בקשה לתקציב בסך של עד 

70%. 

 

חברות שנתמכו ו/או נתמכות על ידי מסלול קרן המו"פ ואינן עומדות בתנאי הסף 

 שלו, מתבקשות להגיש בקשות במסגרת מסלול חברות מתחילות. 

 

 עדכונים נוספים נערכו בנהלי התמיכה והתקצוב. 

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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