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הנדון :תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית במוצרים הנותנים מענה לאתגרי המגזר
הציבורי
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר לשכת המדען הראשי) והמיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון
חברתי ,השיקו לאחרונה תכנית חדשה לעידוד חדשנות טכנולוגית למען מתן מענה לאתגרי המגזר הציבורי.
התכנית תופעל על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והיא תסייע ,באמצעות מתן מענקי מו"פ בתנאים מועדפים,
ליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות.
התכנית תתמוך בפרויקטים שמטרתם הינה שיפור איכות השירות שנותנים משרדי הממשלה ,או גופים ציבוריים ,לרבות
הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור ,הקטנת הבירוקרטיה הממשלתית ,הגנה על מידע ציבורי ,הנגשת מידע לציבור
וכדומה.
בהתאם לזאת ,התכנית תאפשר ליזמים להתנסות ולפתח את יכולותיהם בסיועו של לקוח גדול בעל צרכים טכנולוגים
מורכבים ובמקביל לייעל את פעילות משרדיה השונים.
התחומים בהם תתמקד התכנית





שיפור השירות שנותנים משרדי הממשלה וגופים ציבוריים
ייעול וטיוב תהליכים ושירותים ציבוריים
הנגשה יעילה של מידע לציבור
הגנה על מערכות מידע ציבוריות

עדיפות תינתן לתחומים הבאים:





בריאות דיגיטלית ,כגון :רפואה מרחוק ,הנגשת מידע רפואי ,ניהול וייעול מערכות רפואיות.
רווחה דיגיטלית ,כגון :כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאלים ,הנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות ,חיבור וניתוח מאגרי
מידע טקסטואלים מבוזרים בתחום הרווחה.
חינוך דיגיטלי ,כגון :טכנולוגיות לפיתוח קורסים מקוונים ,מערכות לניהול למידה (קורס ,כיתה ,בית ספר ,רשת
וכו') ,שיפור אוריינות דיגיטלית.
רגולציה פיננסית דיגיטלית ,כגון :שימוש במידע קיים בקרב הגופים הפיננסיים ו/או בקרב הגורמים הרגולטוריים
על מנת להגביר את התחרות במגזר הפיננסי ולשפר את השירות לאזרח.



אתגרים בין ארגוניים רוחביים במגזר הציבורי :כלים לייעול תהליכי רכש ממשלתי ,שיפור ושיתוף העברת נתונים
בין גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ,שלטון מקומי ,יחידות סמך) ,כלי מיצוי זכויות Big-Data ,והתאמת מידע וכלים
לשיפור השירות באמצעים דיגיטליים.

מסלולים
התכנית מיועדת לתמוך בשני סוגי מסלולים:
 .1תכנית מו"פ
תכניות מו"פ שמטרתן שיפור איכות השירות שנותנים משרדי הממשלה ,או גופים ציבוריים ,לרבות הנגשה טובה יותר
של שירותים לציבור ,הקטנת הבירוקרטיה הממשלתית ,הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע לציבור .פרויקטים אלה
יכולים לכלול רכיב של ניסוי ,הדגמה או הוכחת היתכנות של המוצר או השירות ,בין היתר ,במשרד הממשלתי או בגוף
נותן השירות; פרויקטים מסוג זה יכולים לזכות במענק של עד  4מיליון  ,₪המהווים עד  50%מהוצאות המו"פ ,לתקופה
של עד  24חודשים.
 .2תכנית קדם-מו"פ
תכניות שמטרתן הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של רעיון ,שמטרתו שיפור איכות השירות שנותנים
משרדי הממשלה ,או גופים ציבוריים .לדוגמה :תכנון ,הרכבה וניסוי של דגם או אב טיפוס של רעיון .תכניות מסוג זה
יכולים לזכות במענק של עד  ,₪ 300,000המהווים עד  90%מהוצאות המו"פ ,לתקופה של עד  18חודשים.
במידה והתכנית כוללת רכיב ניסוי והדגמה הדורש שימוש בתשתיות ציבוריות ,יידרש המשרד או הגוף הציבורי הרלוונטי
לאשר רכיב זה בתכנית המו"פ .אם תחליט הוועדה הבוחנת ,כי רכיב זה של שימוש בתשתיות ציבוריות הינו תנאי
לביצוע התכנית ,אישור הוועדה יותנה בהצגת אישור הגוף הציבורי הרלוונטי תוך  6חדשים מיום אישור הבקשה.
הגשת הבקשה
הגשת הבקשה תבוצע ללשכת המדען הראשי על גבי טופס מיוחד ,ערוכה על פי הכללים והנהלים שנקבעו על ידי הוועדה
ודרישותיה.
כפל תמיכה
יובהר ,כי במשך כל תקופת הסיוע לא ניתן לקבל סיוע ממשלתי אחר בגין המרכיבים בתכנית המוגשת .אין בסיוע זה
למנוע המשך תמיכה בתוכניות המשך.
תהליך הבדיקה
כחלק מתהליך הבחירה ,יועברו הבקשות לבודק מקצועי מטעם המדען הראשי במקביל להעברתן לגוף הציבורי הרלוונטי,
לצורך בחינת התאמתן לאתגר הציבורי לו ניתן המענה.
אישור הוועדה למימון המיזם ייתכן רק לאחר קבלת חוות דעת הבודק המקצועי שימונה על ידי לשכת המדען הראשי.
הבודק המקצועי מוסמך לדרוש ממגיש הבקשה כל מידע נוסף הדרוש לשם בדיקת הבקשה.
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הוועדה תתכנס במועדים קבועים אשר יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד .בכל כינוס תובאנה בפני הוועדה כל
הבקשות שהגיעו עד אותו מועד והן ייבחנו זו מול זו ,בהתאם לתקציב שהוקצה .בקשות שתגענה לאחר מועד הדיון
תידונה ככל שיישאר תקציב ,במועד אחר שיקבע יו"ר הוועדה וייבחנו גם הן זו מול זו.
אישור הבקשה יתבצע על בסיס החלטת הוועדה ויפורסם בכתב כאישור חתום .כל שינוי באישור ,יידרש לאישור מראש
של הוועדה ושל מורשי החתימה של המשרד.
תמלוגים
מקבל המענק יחויב בתשלום תמלוגים על פי תקנות חוק המו"פ .אולם ,תשלום זה אינו תקף בגין מכירות למדינה,
לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים.
ידע וקניין רוחני
על פי הוראות חוק המו"פ ונהליו בכל הנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ ,איסור העברת הידע לאחר וזכויות
הייצור שיופקו מהמחקר ומהפיתוח ,ללא אישור מוקדם של הוועדה ,יחולו על מימון המדינה והסיוע הניתנים במסגרת
מסלול ההטבות שלעיל ,בשינויים המחויבים ממנו.
סמכויות פיקוח ואכיפה
על מקבל הסיוע בתוכנית זו להתחייב בכל עת לאפשר למשרד או למי מטעמו לרבות ,גורמים חיצוניים מטעמו ,לבקר
את פעולותיו ,במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד כפי שייקבעו מעת לעת.
ביטול הסיוע
בהתקיים הפרה של תנאי התוכנית (כולל החלטות הוועדה ,כתבי אישור ,כתבי התחייבות ,נהלי מסלול וכל תנאי מחייב
אחר) ,רשאית הוועדה להחליט על אחת או יותר מהפעולות הבאות :ביטול סיוע שניתן למקבל האישור באופן מלא או
חלקי ,בין אם שולם או טרם שולם .הוועדה רשאית לדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.
מי שנדרש להחזיר מימון שניתן באופן מלא או חלקי ,יקיים את הדרישה בתוך  90ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר
יותר שנקבע בהודעה ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
להוראת המנכ"ל  -8.30לחץ כאן

נציין כי המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת המענקים הינו עד ה ,22.5.2016 -י"ד באייר תשע"ו.
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: אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו,בכל שאלה וייעוץ בנושא
. חטיבת המס, מחלקת תמריצים, מנהלת בכירה,שירן חודדה
srosenblumhodeda@deloitte.co.il : דוא"ל,036086275 :טלפון
. חטיבת המס, מחלקת תמריצים, מנהלת,אנני דגני
adegani@deloitte.co.il : דוא"ל,03-6086192 :טלפון
.אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש
או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו

,בכבוד רב
'בריטמן אלמגור זהר ושות
רואי חשבון
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