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חוזר לקוחות
תמריצים 2.2018
א.ג.נ,.
הנדון :שינוי באופן הגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות החל מיום  8באפריל 2018
ביום  26במרץ  ,2018לאחר תקופת פיילוט ,שינתה רשות החדשנות את אופן ההגשה של כל הבקשות ,הדיווחים
וההתקשרות עמה ,והחל מיום א' ה 8 -באפריל  2018כל התקשרות עם הרשות תתבצע באמצעות מערכת החברות
החדשה בלבד.
עד כה התכתובת מול רשות החדשנות נעשתה באמצעות מילוי קבצים מקומיים ,אשר נשלחו לטיפול באמצעות דואר
אלקטרוני .מערכת החברות החדשה ,מחליפה מנגנון זה ,ומהווה ממשק אינטרנט ייעודי לתקשורת ולהעברת דיווחים
רשמית בין רשות החדשנות לגופים הנתמכים והמבקשים את שירותיה .המערכת נבנתה במטרה לצמצם את השימוש
בדואר אלקטרוני ,ולאפשר מעקב טוב יותר אחרי התהליכים ברשות החדשנות ,הן מצד החברות והן מצד רשות
החדשנות ,בכל שלבי הטיפול בחברות.
מערכת החברות כוללת את כלל התקשורת ,הבקשות והדיווחים מול רשות החדשנות:
 הגשת בקשה לתמיכה במו"פ – כולל הגשת הבקשה ,מעקב אחר שלבי הטיפול בבקשה ,מועדי הוועדה לדיון
בבקשה ,תשובת הוועדה לחברה.
 הגשת דיווחים כספיים ודוחות תקופתיים עבור תכנית מו"פ – כל הדוחות התקופתיים יוגשו דרך המערכת
וימולאו דרכה .דיווחים כספיים לשם קבלת מענק ,דוחות טכניים ,הודעות על שינויים בתכנית המו"פ ,בקשות
לשינוי תקופה או תקציב וכן דיווחים סופיים.
 קרן תמורה – דיווחי תמלוגים ,בקשה לסגירת תכנית מו"פ וקבלת דוחות סטטוס.
 בקשות בתחום ההשקעות – שינוי בהרכב בעלות ,הטלת שיעבוד כנגד הלוואה ,הנפקה בבורסה ומסלול סיוע
במימון אנליזות של חברות בבורסה לני"ע בת"א.
 בקשות בתחום ניהול ידע – העברת חובות וזכויות בארץ ,העברת ייצור לחו"ל ,העברת ידע לחו"ל ,שיתוף
בידע עם חברה ישראלית ,אישור הסכם נאמנות.
 בקשות למתן אישורי הטבות מס – הכרה בהוצאות מו"פ לפי סעיף 20א' לפקודת מס הכנסה ,הכרה כחברה
עתירת מו"פ ,הכרה כחברה המבצעת מו"פ עבור תושב חוץ ,הכרה כחברה בעלת ידע כשיר ,הכרה כחברת
ביוטכנולוגיה /ננוטכנולוגיה ,אישור לעובד מדעי בשנת שבתון ,חוק האנג'לים.
 בקשות אחרות – הכרה כחברת מו"פ לצורך הנפקה בבורסה לני"ע בת"א ,הכרה כחברת מו"פ לצורך גיוס
באמצעות "מימון המונים" ,הכרה כחברת מו"פ הזכאית להטבה לצרכי הרשות לפיתוח ירושלים ,הכרה כתאגיד
עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק.




בקשות שונות – בנוסף לכל הבקשות המובנות ,המכסות כ  90%מכלל הפעילות מול רשות החדשנות,
מאפשרת המערכת הגשת בקשות שונות דרך טופס מתאים.
קבלת מידע לגבי מסלולים קיימים /חדשים שעשויים להיות רלוונטיים.

כמו כן ,מרכזת המערכת את כל התיקים של חברה מסוימת באזור אחד ,דבר המאפשר לעקוב בקלות אחר הסטטוס
של תיקים סגורים ופתוחים ברשות.
על מנת להירשם למערכת יש להיכנס לאזור האישי באתר רשות החדשנות ולמלא פרטים כנדרש .להרשמה למערכת-

לחצו כאן
לאחר מילוי הפרטים ,תשלח המערכת מייל לבחירת סיסמה לאיש הקשר המוגדר ברשות החדשנות .שימו לב שבמידה
ומדובר בחברה שלה כבר תיקים קיימים במערכת החדשנות ,איש הקשר יהיה זה שהוגדר לרשות החדשנות בעבר.
במידה ואדם זה אינו האדם שאת פרטיו רשמתם בכניסה למערכת ,עליכם ליצור קשר עם רשות החדשנות ולעדכן את
איש הקשר טרם ההרשמה למערכת.
לאחר קבלת המייל תוכלו לבחור סיסמה .על הסיסמה להיות בעלת  8תווים ולשלב אותיות ומספרים.
לאחר ההרשמה ניתן לשתף את הסיסמה עם מספר רב של אנשים ,בהתאם לשיקולי החברה.
אנו נשמח לסייע בתהליך הרישום ובכל שאלה שתתעורר במהלכו ,וכן להמשיך ולסייע בליווי ,בהכנת ובהגשת
בקשותיכם לרשות החדשנות.
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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