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חוזר תמריצים 2.2018
שינוי באופן הגשת בקשות ודיווחים לרשות
החדשנות החל מיום  8באפריל 2018

שלום לכולם,
רשות החדשנות שינתה באופן מהותי את אופן ההגשה של כל הבקשות ,הדיווחים
וההתקשרות עמה .החל ממועד  8באפריל  ,2018תהליכי ההגשה והדיווח יתבצעו
באזור האישי ,אשר יוגדר באופן ספציפי לכל חברה באתר רשות החדשנות .באזור זה
תקבל כל חברה גם הודעות מיוחדות ועדכונים על השלמות נדרשות ,וכן ניתן יהיה
לעקוב אחר שלבי הטיפול בבקשה.
המערכת החדשה משמשת לכל ממשק עם רשות החדשנות ,כולל הגשה של
בקשות חדשות לתמיכה במו"פ ,הגשת דוחות תמלוגים ,הגשת בקשה להכרה
בהוצאות מו"פ ,הגשת בקשה להעברת ייצור או ידע ועוד.
על מנת להצטרף למערכת החברות ,יש להירשם במקום המתאים באתר רשות
החדשנות ולבחור איש קשר וסיסמה אישית.
אנו מדגישים שהמערכת כבר נכנסה לתוקף ,ולא ניתן להעביר פניות בדואר אלקטרוני.
על כן ,אנו ממליצים להירשם לאזור האישי בהקדם.
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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