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הנדון:

עידכון ומיקוד מסלולי רשות החדשנות לחברות הזנק וצמיחה

לאחרונה הודיעה רשות החדשנות על שינוי בתנאי הסף במסלול חברות מתחילות (מסלול הטבה מס'  )23על מנת
להרחיב את היקף ומשך התמיכה בשלב ההזנק ,ולהגביר את האימפקט על חברות בתחילת דרכן .במקביל ,על מנת
לאפשר לחברות ותיקות ולהזנק ,שנמצאות בשלבי צמיחה מתקדמים ,גם כן להנות מתמיכה בפעילותן ,הוחלט
להרחיב את התמיכה הקיימת במסגרת קרן המו"פ (מסלול הטבה מס' .)1
לפיכך ,על חברות לבחון מחדש את עמידתן בתנאי הסף של המסלולים .חברות שנתמכו בעבר ו/או נתמכות כיום
במסגרת מסלול קרן המו"פ ,ואינן עומדות כעת בתנאי הסף שלו ,נדרשות להגיש בקשות עתידיות לתמיכה במסגרת
מסלול חברות מתחילות.

עדכונים במסלול חברות מתחילות
מטרת המסלול
מסלול חברות מתחילות מיועד לחברות הזנק המעוניינות לפתח ולקדם מיזם טכנולוגי חדשני ולחדור לשוק באמצעות
גיוס השקעות מהשוק הפרטי.
תנאי הסף להגדרת חברה כחברה מתחילה
 מסלול חברות מתחילות מיועד לתמיכה בחברות הזנק ,אשר סך המכירות שלהן אינו עולה על  1מיליון דולר
בשנה הקלנדרית שקדמה למועד ההגשה.
 היקף גיוסי החברה:
 oהיקף הגיוסים של החברה ממועד התאגדותה ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על  10מיליון
דולר ,מכל סוג ומין שהוא (לרבות השקעות הון ,מענקים והלוואות).
 oהמועד הרלבנטי למימון שגייסה החברה הוא המועד בו הושלמו כל התנאים המפורטים בהסכם
המימון בין התאגיד לבין הגורם המממן וכניסתו לתוקף .לגבי מימון שמקורו במענקים ממשלתיים
(כולל רשות החדשנות) ,המועד הרלבנטי יהיה המועד בו ניתן האישור.
 oהיקף המימון שגייסה החברה מתייחס לכלל הסכומים המופיעים בהסכם המימון או באישור הגורם
הממשלתי ,לרבות תשלומים עתדיים שטרם הועברו לחברה.

מסגרת התקציב והיקף המענק
 מסגרת התקציב היא בסך של עד  10מיליון  ₪לשנה .במסגרת תכנית רב-שנתית ,תוכל חברה להגיש בקשה
לכל שנה בנפרד ,בתקציב שלא יעלה על  10מיליון  ₪לשנה.
 שיעור המענק של רשות החדשנות יעמוד על  50%או  30%מהתקציב המאושר .תוספת מענק של 10%
תינתן לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' ,ותוספת של  25%לחברות הפועלות בעוטף עזה.
פרויקטים נוספים
 המסלול יאפשר ביצוע פרויקטים נוספים בחברה ,לרבות במימון רשות החדשנות ,וללא מגבלה על גיל
החברה.
 על חברה מתחילה לדווח לרשות החדשנות על כל פרויקט נוסף ,מעבר לפרויקט החברה המתחילה שאושר
לה ,בציון נושא הפרויקט ,כוח האדם המוקצה לטובת ביצועו והתקציב הכולל שלו.
הבהרות לעניין אמות המידה לאישור הבקשות
 בפרויקט קיימת חדשנות ,לרבות חדשנות טכנולוגית והוצגה תכנית היתכנות ישימה.
 בפרויקט קיימים סיכונים ואתגרים טכנולוגיים.
 למוצר שיפותח פוטנציאל עסקי משמעותי ,לרבות בשוק העולמי.
 צוות החברה הוא בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את החברה להצלחה.
 הפרויקט יוצר תשואה עודפת למשק הישראלי.
 לחברה פוטנציאל להפוך לחברה תעשייתית בישראל.
 עבור בקשות המוגשות על ידי החברה לשנים נוספות במסגרת התכנית מתווספות אמות המידה הבאות:
 oתכנית העבודה המוצגת בבקשה היא המשך לתכנית שאושרה קודם לכן.
 oהחברה בצעה התקדמות ניכרת ובולטת במהלך התכנית הקודמת שאושרה ,והיא זקוקה למענק
בכדי להגיע לאבן דרך פיננסית משמעותית.
 חברה שקבלה בעבר מענק מרשות החדשנות ,צריכה להראות שהתקדמה משמעותית במסגרת התכנית
המאושרת הקודמת.
תקצוב ודווח
כוח אדם
 ניתן להכיר בעלות העסקתו של מנכ"ל החברה בשיעור של  100%משרה ,במקרים בהם החברה המתחילה
עוסקת אך ורק בפרויקט הנתמך.
 ניתן להכיר בעלות העסקתם של מנהל פיתוח עסקי או מנהל שיווק ומכירות ,בהיקף משרה המתאים לשלב
בו נמצא הפרויקט.
שיווק ומסחור
 תקרת ההוצאות עבור שיווק ומסחור היא בשיעור של  15%מסך כל התקציב המאושר ,ותכלול תקצוב
משימות פיתוח עסקי ושיווקי.

2



הוצאות השיווק והמסחור המוכרות :סקר שיווקי ,נסיעות לחו"ל לבדיקה והדגמה אצל לקוח ,וייעוץ עסקי עד
לסכום של .₪ 30,000

עדכונים בתתי-מסלול מיעוטים/חרדים
תת-המסלול מציע תנאים מועדפים ליזמים ממגזר בני המיעוטים ומן המגזר החרדי:
 אפשרות לתמיכה במו"פ במשך שנתיים.
 בשנה הראשונה יתאפשר לחברה להגיש בקשה לתקציב בסך של עד  2.5מיליון  ,₪בשיעור מענק של ,75%
ובשנה השנייה יתאפשר לחברה להגיש בקשה לתקציב בסך של עד  4.5מיליון  ,₪בשיעור מענק של .70%

עדכונים במסלול קרן המו"פ
מטרת המסלול
המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות ,בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת ,במטרה
לחזק ולקדם את המשק הישראלי.
המסלול מיועד לחברות המוגדרות בשלב הצמיחה – "חברה בצמיחה":
 חברה המגדילה את מספר העובדים או ההכנסות שלה בהיקף שנתי ממוצע של לפחות  10%בשלוש השנים
האחרונות.
 במידה שחברה איננה "חברה בצמיחה" ,חשוב להסביר האם וכיצד אישור תכנית המו"פ צפוי להשפיע לטובת
שינוי מגמה זו.
על החברה לעמוד באחד מתנאי הסף הבאים
 סך המכירות של החברה ב 12-החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה ,או באחת מבין חמש השנים
הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה ,הינו לפחות  1מיליון דולר.
 החברה גייסה למעלה מ 10-מיליון דולר באמצעות קבלת השקעות הון ,מענקים או הלוואות מכל גוף שהוא.
שיעור המענק – לא חל עדכון.
לשם הבהרה ,שיעור המענק עומד על  50% – 20%מהתקציב המאושר; תוספת מענק של  10%תינתן לחברות
הפועלות באזורי פיתוח א' ,ותוספת של  25%לחברות הפועלות בעוטף עזה.
לצפיה במסלול חברות מתחילות בזירת "הזנק" באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
לצפיה במסלול קרן המו"פ בזירת "חברות בצמיחה" באתר רשות החדשנות – לחצו כאן

אנו נשמח להמשיך ולסייע בליווי ,בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות ,ובכל שאלה שמתעוררת.
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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
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