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 13.2022 תמריצים חוזר 
להגיש  מזמינה חברות ישראליות רשות החדשנות  

תאגידים  עםבקשות לתוכנית פיתוח משותפת 
 -בבריטניה בכל תחומי הטכנולוגיה

 19.9.2022- להגשה עד ה
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

על קול קורא שלישי להגשת בקשות לתמיכה במיזמי   הודיעה החדשנותרשות 
קורא זה ממוקד בפיתוח  - מחקר ופיתוח משותפים עם תאגידים בבריטניה. קול

מוצרים ואפליקציות חדשניים בכל תחום טכנולוגי או יישום שוק, בדגש על  
   פרויקטים בעלי פוטנציאל שוק משמעותי.

 
ר מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות  שיתוף פעולה במו"פ עם שותף ז

פיתוח, או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את  
בנוסף,   המוצר לשלב היציאה מהשוק.או /החברה ו את איכות תהליכי המו"פ ומקרב  

http://www2.deloitte.com/us/en.html


שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים  
   מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.

 
המימון לחלקו של התאגיד הישראלי בפרויקט המשותף יתבצע על ידי רשות  

קרן המו"פ, ולנוהל ליישום    -  1החדשנות בהתאם לתנאי מסלול הטבה מס' 
הנוהל  הסכמים בינלאומיים בתחום המחקר, הפיתוח או החדשנות הטכנולוגית (

 הבינלאומי).  
 

מהתקציב המאושר על ידי   20%-50%בשיעור  גובה המענק אותו ניתן לקבל הוא
ועדת המחקר. במידה ועיקר הפעילות של התוכנית שאושרה על ידי ועדת המחקר  

. רשות החדשנות לא  כתוספת למענק  10%תבוצע באזור פיתוח א', יתווספו 
כי חלקו של אחד השותפים בתקציב   הגדירה תקציב מקסימלי לבקשה, אולם נקבע 

 . 75%לא יעלה על 
 

ם בהגשת בקשה הכוללת בעלות משותפת בידע (בנוסף על  יתנאי הסף העיקרי
 תנאי הסף להגשה לקרן המו"פ):  

הובלת הפרויקט המשותף תיעשה על ידי תאגיד אחד מבריטניה ותאגיד   •
אחד מישראל לפחות. מוסדות מחקר רשאים להשתתף בקבלנות משנה  

 בהתאם לתנאי המסלול.  
שיתוף הפעולה בין השותפים בפרויקט המוצע נדרש להביא ליתרון   •

  טכנולוגי וערך מוסף ברורים (לדוגמה: הרחבת בסיס הידע, יתרון עסקי 
 . ניכר, גישה לתשתיות מו"פ וכד') 

על השותפים להציג טיוטת הסכם לפני ההגשה. תנאי למימוש הפרויקט   •
הקודם  הוא הצגת הסכם חתום בין השותפים המסדיר את הבעלות בידע 

   שיפותח במסגרת התוכנית. והידע בו ייעשה שימוש 
 הבינלאומית.   אישרה את התכנית ) Innovate UK(  הישות התומכת הזרה  •
תעניק הטבות, בכסף או בשווה  ) Innovate UK( הישות התומכת הזרה  •

כסף, לשותף הזר בגין פעילותו במסגרת התכנית הבינלאומית. ועדת  
המחקר רשאית, במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו, לאשר בקשה גם  

אם הישות התומכת הזרה לא תעניק הטבות לשותף הזר במסגרת  
 אומית. התכנית הבינל

אף אחד מהשותפים לתכנית הבינלאומית (המבקש או השותף הזר) אינו   •
 כנית. ומעניק לשותף האחר מימון בגין הוצאותיו בת 

 
קרן המו"פ והנוהל ליישום   –  1הקול הקורא מופעל במסגרת מסלול הטבה מס' 

הסכמים בינלאומיים בתחום המחקר, הפיתוח או החדשנות הטכנולוגית (הנוהל  
 הבינלאומי).  

 
 . 19/09/2022את הבקשה יש להגיש עד ליום 

 
 לחצו כאן  – 1מסלול הטבה לצפייה ב

 לחצו כאן  –  לצפייה בנוהל הבינלאומי
 

 ופרטים נוספים: למידע 
 .  Deloitteשותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס,  ,רו"ח נדב גיל 

 .  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס,מנהל בכיר ב ,אלון נרדי 
 . Deloitteמנהלת במחלקת תמריצים, חטיבת המס,  , גרוסו-ענת ניצן

 
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. 
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https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%27%201%20-%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%95%27%27%D7%A4%20-%2018.05.2022.pdf
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D--2022%2004%2011.pdf
mailto:ngil@deloitte.co.il
mailto:anardi@deloitte.co.il
mailto:angrosu@deloitte.co.il


        
 

     

 

 
www.deloitte.co.il  
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to 
clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
 
Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services 
firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm 
serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets.  
 
© 2022 Deloitte Israel & Co. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.deloitte.co.il/
https://solutionsmap.deloitte.co.il/?v=contact
https://www.facebook.com/deloitte
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www.instagram.com/lifeatdeloitteisrael/

	חוזר תמריצים 13.2022
	רשות החדשנות מזמינה חברות ישראליות להגיש בקשות לתוכנית פיתוח משותפת עם תאגידים בבריטניה בכל תחומי הטכנולוגיה-
	להגשה עד ה-19.9.2022
	שלום לכולם.ן,

