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הנדון :קול קורא לעידוד להגשת תוכניות לעידוד מזון בריא ,תזונה בריאה ובריאות הציבור– הגשת
בקשות עד יום 16.9.2018
רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד הבריאות ,פרסמה קול קורא לקידום מזון בריא ,תזונה בריאה ובריאות
הציבור.
מטרת הקול הקורא היא לקדם תכניות שמטרתן שיפור הערך התזונתי של המזון ,שיפור הביטחון התזונתי של
האוכלוסייה וקידום בריאות הציבור.
הקול הקורא מיועד לחברות חברות תעשייתיות ישראליות קטנות ובינוניות (מחזור מכירות הקטן מ 70 -מיליון דולר)
המסווגות כ" -חברת תעשיית ייצור" או "חברת תעשיית ייצור עילית" ,אשר לפחות  50%מהכנסותיהן נובעות מייצור
תעשייתי של מוצרים בישראל.
לסיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית – לחצו כאן
יעדי התוכנית הם ליצור אפקט משמעותי וחיובי על בריאות הציבור ובנוסף ליצור ערך כלכלי משמעותי לחברה
ותשואה עודפת למשק  .כמו כן ,התכנית תאפשר לחברות להכין עצמן לקראת יישום חוק סימון המזון באמצעות
פיתוחים טכנולוגיים.
לצורך הסיוע ,הוקצה לקול הקורא תקציב ייעודי של  3מיליון ש"ח.
תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים .יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב
יתבצע כמקובל ברשות החדשנות ,כל שנה בנפרד.
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  16בספטמבר .2018
שיעור המענק
תנאי המענק הם כדלקמן:
 מענק בשיעור של  50%מהוצאות המו"פ המאושרת.
 מענק בשיעור של  60%לתכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל להשפעה יוצאת דופן על בריאות
הציבור בישראל.

















תוספת תמיכה של  10%לחברות הפועלות באיזורי עדיפות לאומית.
הנושאים הכלולים במסגרת הקול הקורא
שיטות ותהליכי ייצור לשיפור הערך התזונתי של המזון.
קידום תזונה ים תיכונית.
תהליכי יצור לשיפור בטיחות במזון ללא פגיעה בערך התזונתי.
שיפור תהליכי ייצור למניעת בזבוז מזון.
מזון עם ערכים בריאותיים משופרים.
מזון ללא רכיבים בעלי פוטנציאל נזק כולל לאוכלוסיות ייעד.
מזונות וחומרי גלם חדשים לתחום המזון.
מוצרים המורכבים ממזונות שלמים.
מזון מועשר בתוספי תזונה הנמצאים במחסור באוכלוסייה.
תחליפי חלב ,בשר וביצה טבעיים.
חומרי גלם חדשים ומשופרים לתחום המזון.
אריזות מתוחכמות להארכת חיי מדף.
אריזות לשמירה על טריות וטעם טוב של מזון מוכן להגשה ללא פגיעה בסביבה.

אמות מידה
 תרומת התוכנית לבריאות הציבור.
 חדשנות טכנולוגית גבוהה ביחס לקיים בחברה מגישת הבקשה.
 התשואה העודפת הצפויה למשק.
 מידת יכולת המוצר להתחרות בשוק היעד ,והיכולת של מגיש הבקשה להשתלב בהצלחה בשוק המיועד.
 רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 היכולות הטכנולוגיות של המבקש והיערכותו לביצוע התכנית.
 משך התמיכה שניתנה עד כה על ידי רשות החדשנות (או לשעבר באמצעות לשכת המדען הראשי במשרד
הכלכלה והתעשייה).
תמלוגים
כללי התמלוגים שחלים במסגרת מסלול זה הם כללי התמלוגים הקבועים במסגרת מסלול מופ"ת (מחקר ופיתוח
בתעשיית הייצור – מסלול הטבה מס' .)36
 במסגרת הקול הקורא ישנו פטור מלא מתשלום תמלוגים לחברות שנתמכו ,על ידי רשות החדשנות ,עד
שלוש תוכניות מו"פ.
 לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים ,חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של
.1.3%

יתרונות קבלת המענקים במסגרת התכנית
 קידום החברה תוך השתלבות באקוסיסטם העולמי:
 oהמסלול מאפשר לחברה להכין את עצמה לקראת יישום חוק סימון המזון באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
 oהמסלול מאפשר לחברה לפתח מוצרים חדשים וחדשניים לשוק מתפתח של מזון בריא ואיכותי ,כחלק
ממגמות המזון בעולם.
 עידוד מו"פ חדשני בסיכון גבוה ,המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות ,אשר מקנה לחברה
יתרון תחרותי משמעותי ומאפשר חדירה לשווקים חדשים.
 מודל מימון אטרקטיבי :קבלת הטבות כספיות משמעותיות והשתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח.
 תמיכה המהווה תו איכות ,ומקלה על גיוס משקיעים בהמשך הדרך.
לצפיה בקול הקורא באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
לצפיה בנוהל מסלול הטבה מס'  – 2תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל לחצו כאן
לצפיה בנוהל מסלול הטבה מס'  – 36עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור לחצו כאן
אנו נשמח להמשיך ולסייע בליווי ,בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות ,ובכל שאלה שמתעוררת.
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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