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הנדון :חלון הזדמנויות לקבלת פטור מתמלוגים עבור מענקי מו"פ לחברות מתחילות
מתחום התעשייה המסורתית ומסורתית -מעורבת
 .1רקע
רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה) הציבה לעצמה כמטרה לסייע לחברות בתחומי
הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת -מסורתית להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת ,ולמנוע קפאון ונסיגה
בתחומים אלה בישראל.
לשם כך ,מפעילה רשות החדשנות מסלול ייחודי לקבלת מענקים לטובת ביצוע תכנית מחקר ופיתוח עבור חברות
בתחומי הטכנולוגיה המסורתית והמעורבת-מסורתית .המסלול מאפשר תנאים מועדפים ומתאימים לצרכיהן הייחודיים,
לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים והטמעת תהליכי חדשנות ,שיקנו לחברות אלה יתרון תחרותי ויאפשרו
להן לחדור לשווקים חדשים.
קהל היעד הוא חברות תעשייתי ות ישראליות שעיקר פעילותן היא בענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענפי
תעשיות הטכנולוגיה המעורבת-המסורתית ,כהגדרתם לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ר' מדריך הסיווג האחיד
של ענפי הכלכלה) .ענפים אלה כוללים בין היתר את התחומים הבאים :פלסטיק ,גומי ,מתכת ,זכוכית ,קרמיקה ,חומרי
בניין ,טקסטיל ,עץ ,עור ,נייר ,צורפות ומזון.
חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר השתתפות בתכנית תוכלנה לפנות לרשות החדשנות
בבקשה לביצוע בדיקה מקדמית לשיוכן לתחומי התעשייה המסורתית.

 .2הטבות המסלול – הכרה בהוצאות ייחודיות:
•
•
•
•
•

פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור בהיקף תקציבי עד .₪ 500,000
רכישת ידע (טכנולוגיה ו/או קניין רוחני) אשר יהווה חלק אינטגרלי מתוכנית המו"פ ,אינו מבעלי עניין ונרכש
במהלך שנת המו"פ ,בהיקף תקציבי של עד .₪ 250,000
שכר של עד  3עובדים בשיעור העסקה במו"פ הקטן מ.10% -
קורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים ,בהיקף תקציבי של עד .₪ 25,000
פיתוח מכונות ייצור ייחודיות (ללא הוצאות הכרוכות בייצור המכונות).

•
•

פעילות מסחור ושיווק ,בהיקף עד  10%מתקציב התכנית המאושר ,כולל ייעוץ שיווקי ,סקרי שוק ,הפקת חומר
פרסומי ,הצגה בתערוכות ,נסיעות לחו"ל.
עלות תמחירית של שעות שימוש במכונה יקרה ,אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר.

 .3הטבות לחברות מתחילות במו"פ בתעשייה המסורתית והמסורתית-מעורבת
חברות המוגדרות כחברות מתחילות במו"פ בתחומים אלה ,ניהנות מהטבות נוספות .לשם כך ,על החברות לעמוד
במספר תנאי סף נוספים:
• הכנסות החברה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה קטנות מ 100 -מיליון דולר ארה"ב.
• היקף הוצאות המו"פ בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה אינו עולה על  7%ממחזור המכירות של החברה
(למעט חברה בה מחזור המכירות היה קטן מ 10 -מיליון .)₪
• תקופת הסיוע המצטברת שתקבל החברה (בהכללת התקופה המבוקשת בבקשה הנוכחית) ,אינה עולה על
שלוש שנות סיוע מתוך חמש השנים שקדמו למועד סיום התוכנית המאושרת האחרונה שאושרה לאותו תאגיד.
• לפחות  50%מהייצור שינבע מתוצרי התוכנית יבוצע בישראל.
ההטבות הנוספות לחברות מתחילות במו"פ:
• בחינה מקלה של רמת החדשנות בפרויקט המוצע.
• שיעור תמיכה בהיקף של  ,50%בתוספת מענקים בהתאם לתקנות באזורי עדיפות לאומית.
• אפשרות לאישור תכנית למו"פ תהליכי ולפיתוח מוצרים המיועדים גם לשוק המקומי.
• דיון נפרד בוועדת המחקר.
• פטור מחובת דיווח בשעון פרויקטים אלקטרוני.
• אפשרות להגיש בקשות במהלך כל השנה.
נוסף על כך ,יינתן פטור מתשלום תמלוגים עבור חברות מתחילות במו"פ ,אשר הכנסותיהן בשנה שקדמה למועד
הגשת הבקשה קטנות מ 70 -מיליון דולר ארה"ב ,ואשר יגישו בקשות לתמיכה עד מועד .31.12.2016
עד כה לא ניתנה הארכה נוספת להטבת הפטור מתשלום תמלוגים ולא ידוע אם היא תמשיך לשנה הבאה .אנו
קוראים לחברות המתאימות לנצל את חלון ההזדמנויות הצר ולהיערך להגשת בקשות לתמיכה במו"פ עד סוף
השנה הנוכחית.

 .4יתרונות המסלול – מדוע כדאי לפנות לקבלת מענקים





מודל מימון משתלם.
תנאים מועדפים ומתאימים לצרכים של חברות בתחומי התעשייה המסורתית ,לצורך יישום תכניות לפיתוח
מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות ,שיקנו לחברה יתרון תחרותי בארץ ובעולם.
תנאים משופרים במיוחד לחברות מתחילות המייצרות מוצריהן בארץ על מנת להקל עליהן את קבלת ההחלטה
האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.
תו איכות לחברות הנתמכות.
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