גיוס תמריצים
בארץ ובעולם

הכלים להצלחה שלך

ארגז הכלים לפיתוח החברה שלך
בעתות פריחה כמו גם בעתות משבר ,ניצבים בפני חברות אתגרים מהותיים בכל
הנוגע לגיוסי אשראי לצורך מימון פעילותן וצמיחתן.
ישנם ערוצים חלופיים להלוואות בנקאיות ,לגיוסי כספים ממקורות פרטיים ולהנפקות
בשוקי ההון .ערוצים אלו נושאים בעיקר אופי ממשלתי וציבורי ומעוגנים בחקיקה
ובהחלטותיהן של ממשלות ברחבי העולם.
המשותף לכל התמריצים ,על מקורותיהם השונים ,הוא שאמצעי מימון אלה
מאפשרים לחברות להתפתח ולהתקדם בהתאם לאבני הדרך והתוכניות העסקיות
שלהן ובכך להגדיל את שוויין ,ואת כושר התחרותיות שלהם בזירה הבינלאומית.
מחלקת התמריצים של  Deloitteבריטמן אלמגור זהר חברה ברשת Deloitte
העולמית לתמריצים ממשלתיים .חיבור זה מאפשר ללקוחותינו להנות ממענקים
ממשלתיים ובהטבות מס משמעותיות ,במדינות רבות ,בכפוף להשקעות הון,
השקעות במיזמי מחקר ופיתוח ,העסקת עובדים וצמיחה עסקית.
משנת  2008אנו עדים לתקציבי ענק ברמה הפדרלית כמו גם ברמת המדינה
באירופה ,ארה"ב ,סין ,ברזיל ,מקסיקו ובמדינות רבות אחרות .באירופה לדוגמא,
היקף התמריצים של האיחוד האירופי הרמה הפדרלית עומד על  500מילארד אירו,
ובארה"ב על סכום של  80מילארד דולר זמין ברמת המדנות.
צוות התמריצים ב Deloitte-בריטמן אלמגור זהר ישמח לחלוק מנסיונו בגיוס
משאבים ממשלתיים שיאפשרו לחברתך לגדול ולצמוח.
אני בטוח שהמידע המצוי בחוברת זו יעורר בך עניין ויסייע לך להבין טוב יותר מהם
הכלים הפיננסיים העומדים לרשותך.

					
					
					

רו"ח נדב גיל
שותף ,מנהל מחלקת תמריצים
 Deloitteבריטמן אלמגור זהר

השירותים שלנו
מחלקת התמריצים ב Deloitte-בריטמן אלמגור זהר תסייע לחברתך ליישם ולממש
את הכלים שמעמידים לרשותך מסלולי הסיוע השונים בתכנון גיוסי תמיכה ותמריצים
כספיים מגופים ממשלתיים וציבוריים ,תוך התאמה מרבית בין צרכי העסק למגוון
אופציות התמריצים הקיימות.
צוות מחלקת התמריצים מורכב מרואי חשבון ,כלכלנים ומהנדסים ,הנהנים מניסיון
נרחב בייעוץ ליזמים וחברות בתחילת דרכם ,כמו גם לחברות ותיקות בעלות פעילות
בינלאומית ענפה.
אנשינו צברו את ניסיונם בתפקידים מובילים ובליווי קרוב של לקוחותינו בעסקיהם
המגוונים ,הן בשוק המקומי והן בשוק העולמי ,כבר למעלה מ 20-שנה.
אנו מתמחים בייעוץ לחברות הפועלות במגזרים השונים :חברות מתחום הטכנולוגיה
העילית העוסקות בביוטכנולוגיה ,CleanTech ,תוכנה ,טכנולוגיות תקשורת וידע,
אבטחת מידע ולחברות הפועלות בענפי התעשייה המסורתיים כגון :מזון ,טקסטיל,
פלסטיקה ומתכות.
כמו כן ,מלווה המחלקה עסקאות רכישה ומכירה של חברות ישראליות למשקיעים
ישראליים ובינלאומיים בכל ההיבטים הקשורים לחוק לעידוד השקעות הון ולחוק
המו"פ (לדוגמא  -סוגיית הוצאת ידע שנתמך על ידי המדען הראשי אל מחוץ לישראל).
מומחינו שותפים לתיקוני חקיקה הנוגעים לחוק לעידוד השקעות הון ולחוק המו"פ,
מייעצים לגופים ממשלתיים שונים.
מחלקת התמריצים משתייכת לחטיבת המס ,המורכבת ממומחי המס המובילים
בישראל ,בעלי רקע מקצועי עשיר המעניק להם ראייה עסקית ומיסויית כוללת .שיתוף
מומחים אלה בפתרונות המוצעים ללקוחותינו ,מאפשר לנו להעניק לכם פתרונות
אופטימאליים ורב מערכתיים .בנוסף ,פועלת מחלקת התמריצים תוך שיתוף פעולה
עם משרדי  Deloitteבעולם הפרושים ב 154-מדינות.
בשנים האחרונות אנו עדים להתעצמות היציאה של עסקים אל מחוץ לישראל באופן
של הקמת פעילויות שיווק ,מכירות,ייצור ופיתוח .מחלקת התמריצים בשיתוף פעולה
עם שותפינו בעולם תשמח לסייע בכל הקשור להיבטי תמריצים ומס ביציאה אל
מחוץ לגבולות ישראל.

"סייעתם לנו להבין את דרישות התמריץ ,עשיתם הכל כדי להקל עלינו ולהאיץ
את התהליך .שימשתם עבורנו "מדריך" בעל ערך ,סובלני ,מקצועי ורגוע לאורך
כל התהליך .יצא לי לעבוד עם יועצים רבים ,חברות מיקור חוץ ומנהלי פרויקטים
וזה רק הבליט את המקצועיות והתרומה שלכם".
שרון שרייבר ,מנכ"לית חברת ZEZEBRA

מגוון רחב של פתרונות
קיימות מספר קבוצות תמריצים:
•תמריצים כספיים ותמריצי מס לעידוד השקעות ותעסוקה,
הכוללים מענקים כספיים בעת ביצוע פעילות השקעות
וגיוס עובדים ותמריצי מס בצורת שיעורי מס מופחתים
•תמריצים לביצוע פעילות מו"פ בארץ ובעולם
•תמריצים לעידוד פעילות שיווקית בחו"ל
מחלקת התמריצים עוסקת במספר תחומי פעילות:

החוק לעידוד
השקעות הון

חוק המו"פ
בישראל

מקורות מימון
בינלאומיים
למחקר ופיתוח

מקורות מימון
לעידוד פעילות
שיווקית בחו"ל

תמריצים בתחומי
איכות הסביבה
ואנרגיה

החוק לעידוד השקעות הון
תהליך קבלת מעמד של מפעל מאושר/מוטב/מועדף לחברות כולל הכנה
וטיפול בבקשות ,ליווי שוטף ,הכנת והגשת דוחות תקופתיים ,דוחות ביצוע
סופיים ועוד.
החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט  1959הינו הכלי המרכזי לקבלת הטבות
ותמריצים במפעלי תעשייה ובתי מלון בישראל .החוק מאפשר קבלת הטבות ,דוגמת
מענקים ו/או הטבות מס במסגרת אחד מהמסלולים הקבועים בו בעת הקמה או
הרחבה של מפעלים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק וזכאים למעמד של מפעל
מאושר/מוטב/מועדף .היקף ואופי ההטבות נקבע על בסיס מיקומם הגיאוגרפי של
המפעלים על פי אזורי עדיפות לאומיים א' ,ב' או ג' בסדר עדיפויות יורד (לפי החוק
הישן) .במסגרת החוק החדש (תיקון  - )68האיזורים מחולקים לשני אזורים בלבד.
אזור פיתוח א' ואזור אחר.
בינואר  2011נכנס לתוקף תיקון  68בחוק לעידוד השקעות הון .שנת  2013הייתה
השנה האחרונה בה חברות יכלו להצהיר על שנת בחירה  2012כהרחבה אחרונה,
לפי החוק הישן.
אנו ב Deloitte-בריטמן אלמגור זהר נלווה את חברתך משלב תכנון היבטי המס
המקומיים ,תוך בחינת מבנה החברה ופריסתה ברחבי העולם ,דרך הגשת רולינגים
למחלקת חוקי עידוד במס הכנסה ,כתיבת חוות דעת מקצועיות המוגשות למרכז
התמ"ת ולרשויות המס וכן הגשת תוכניות השקעה למרכז ההשקעות.

מסלולי הסיוע במסגרת החוק
מסלול המענקים
מסלול זה מאפשר קבלת מענקים כנגד השקעה ברכוש קבוע ,ציוד ,הון אנושי וכל
השקעה שמקיימת את מטרות החוק לפי החלטת השרים וכן הטבות מס בעת
הקמה או הרחבה של מפעלים באזור פיתוח א'.
במידה והחברה מיישמת את החוק החדש; חברה שמוגדרת על ידי מרכז ההשקעות
כמפעל תעשייתי ,תוגדר ככזו גם על ידי רשויות המס ובשל כך תהיה זכאית להטבות
במס ,כמפורט:
•שיעור מס חברות מופחת בגובה 9%
•דיבידנד לחברה ישראלית מרווחים מועדפים ,לא ימוסה במס נוסף
•זכאות לפחת מואץ

ההטבות במס לפי אזורי פיתוח
מסלול הטבות מס
במסלול זה נהנה מפעל מוטב/מועדף משיעור מס מופחת על הכנסתו החייבת
הבלתי מחולקת ,כאשר גם במסלול זה ,דיבידנד לחברה ישראלית לא ממוסה .כמו כן,
זכאי מפעל במסלול זה לפחת מואץ.
עד לסוף שנת  2012יישארו בתוקף תקנות החוק בטרם שונו במסגרת הרפורמה.
במסגרת זו ,מפעלים הפועלים באזור פיתוח א' יהיו זכאים ל 10-שנות פטור ממס
ואילו מפעלים הפועלים באזורי הפיתוח האחרים ,יהיו זכאים גם הם לשנים של פטור
ממס חברות על הרווחים הבלתי מחולקים.
ההטבות במס לפי אזורי פיתוח (למי שנהנה עדיין מתיקון :)60
איזור פיתוח א

אזור פיתוח ג

אזור פיתוח ב

(מרכז הארץ)

משך ההטבה

 10שנים

 6שנים

שנה אחת

שנתיים

 5שנים

סוג ההטבה

פטור מלא

פטור מלא

מס מופחת

פטור מלא

מס מופחת

במסגרת תיקון  68לחוק ,בוטלו סעיפי הפטור וכעת מפעל מועדף זכאי לשיעור מס
חברות מופחת ביחס לשיעורים הקבועים בפקודת מס הכנסה.
שיעורים אלו יחולו על כלל המחזור של המפעל .להלן שיעורי המס לפי התיקון לחוק
החל משנת :2011
שנת המס

איזור א

אזור אחר

2011

10%

15%

2012

10%

15%

2013

7%

12.5%

 2014ואילך

9%

16%

(*) השיעורים עלו כתוצאה מחוק ההסדרים ,החל משנת 2014

חלוקת דיבידנדים מהכנסות מועדפות:
עד לתיקון החוק ,דיבידנד שחולק מהכנסה מוטבת או מאושרת ,היה חייב בניכוי
מס במקור במועד החלוקה .על פי התיקון לחוק ,מבוטלת חובת ניכוי המס במקור
בשיעור של  15%במקרה בו מפעל מועדף מחלק דיבידנד לבעל מניות שהוא ֶח ֶבר בני
אדם ישראלי ולמעשה מושווה המצב לחלוקת דיבידנד מחברה בעלת הכנסות רגילות.
לח ֶבר בני אדם ישראלי תהיה
המשמעות היא ,כי חלוקת דיבידנד ממפעל מועדףֶ ,
פטורה ממס ,והמס ישולם רק בעת החלוקה ליחיד (.)15%
משנת  2014שיעור המס שישולם בעת חלוקת דיבידנד עלה מ 15%-ל20%-
כתוצאה מחוק ההסדרים .תקנות חוק עידוד השקעות הון אף מאפשרות לחברות
במעמד של מפעל מאושר/מוטב ,אשר מתאפיינות במחזוריות טכנולוגית גבוהה,
להגדיל את היקף הטבות המס לו הן זכאיות על ידי הגדלת המחזור המוטב.

 .1תוכנית "כסף חכם"
מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה השיק בשנת  2014תכנית סיוע חדשה בשם
"כסף חכם" .מטרת התוכנית היא השגת גידול משמעותי בהיקף המכירות של
החברות המשתתפות בה בשווקים הבינלאומיים תוך התמקדות בפיתוח היכולות
השיווקיות בעד שני שווקי יעד .חברה שהשתתפותה בתכנית תאושר ,תזכה לסיוע
כספי וליווי מקצועי ע"י יועץ שיווקי ,מערך הנספחים של משרד הכלכלה וגופים
מקצועיים שיסייעו לה ליישם את תכניתה .היקף התמיכה הכספי המרבי לחברה
הוא עד  ₪ 500,000אשר יהוו לכל היותר  50%מתקציב מימוש התוכנית
(התקציב כולל הוצאות כספיות המיועדות לפעילויות השיווק של החברות בשווקי
היעד על פי סעיפים מוגדרים ולפרק זמן של  24חודשים).
התוכנית מיועדת לחברות ישראליות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה
עד  100מיליון  ,₪והן בעלות היקף יצוא שנע בין  250אלף דולר ארה"ב ל 10-מיליון
דולר ארה"ב או לחברות ישראליות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהם הינה
עד  200מיליון  ₪והן בעלות היקף ייצוא שנע בין  10מיליון דולר ארה"ב ל 50-מיליון
דולר ארה"ב.
חברה שהיקף הייצוא שלה לשוק היעד יגדל בכל אחת מ 5-השנים מתום קבלת
הסיוע בתוכנית ,בשיעור של  50%או ב 250,000-דולר (הנמוך מביניהם) ,תהא חייבת
בתשלום תמלוגים במשך  5שנים לכל היותר או עד להחזר סכום הסיוע שניתן
לחברה מהתוכנית בצמוד למדד.

 .2מענקים במסלול תעסוקה
משרד הכלכלה גיבש מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק ,להגדיל
את שיעור המשתתפים בשוק העבודה במשק ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות
מיוחדות במעגל המועסקים.הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של
עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק למשך תקופה קצובה .התקציב השנתי של
תחום התעסוקה במרכז ההשקעות משתנה מעת לעת ובשנת  2014עמד על יותר
מ 200-מיליון ש"ח.
בתחום זה הושמו דגשים על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה
בפרט ,על שילוב אוכלוסיות ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך ושל
עובדים עם מוגבלויות ,ועל העסקת סטודנטים ובוגרי תואר ממגזר המיעוטים,
שהשכלתם בתחומי טכנולוגיה עתירת ידע.בחירת מקבלי הסיוע במסלולים השונים
נעשית לרוב באמצעות הקצאה תחרותית.
בתחום התעסוקה יש כמה מסלולי סיוע ,שכל אחד מהם פועל מכוחה
של הוראת מנכ"ל.

חוק המו"פ
תהליך קבלת תמריצי מחקר ופיתוח מהמדען הראשי כולל טיפול והכנה של
הבקשות המוגשות ועבודה למול הגורמים המאשרים מטעם המדען הראשי
של משרד הכלכלה בישראל.
אנו מעניקים ייעוץ ,ליווי ,עריכה וסיוע בהגשת בקשות לתמיכה במסלולים
השונים של המדען הראשי.
המקור למענקי מחקר ופיתוח בישראל נעוץ בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה,
התשמ"ד  .1984 -על פי חוק זה ,ניתנים ליזמים ולחברות מענקים עבור הוצאות
מחקר ופיתוח בגין פרויקטים המאופיינים בחדשנות טכנולוגית ,אשר קיים שוק נגיש
למוצר ו/או לפיתוח הטכנולוגי .היקף המענק הינו בשיעור של עד  50%מההוצאות
המוכרות ועד ל 60%-באזור פיתוח א.
במסלול הרגיל ,המענק מוחזר למדינה כתמלוגים שישולמו לאורך השנים בשיעור של
 3% - 3.5%ממכירות המוצר שפותח בתמיכת המדען עד להחזר הסכום במלואו.
ראוי לציין ,כי במידה והפרויקט נכשל ,סכום הכסף אשר הוענק לחברה יוכר כמענק.
בנוסף ,לא תבוצע העברת הון או כל סוג אחר של בעלות תמורת מימון הפרויקט.
על פי תיקון מספר  3לחוק המו"פ בשנת  ,2005במקרים בהם יועבר ייצור הנתמך
על ידי המדען הראשי אל מחוץ לגבולות ישראל ,ישולמו תמלוגים מוגדלים למדען.
תיקון זה לחוק מאפשר להוציא את הידע שפותח בכספי המדען אל מחוץ לישראל
ובמקרה כזה יהיה זכאי המדען לפיצוי נוסף מעבר לתמלוגים אשר ישולמו במלואם.
אנו מסייעים לחברתך בטיפול בכל הנוגע לקבלת מעמד של חברה עתירת
מו"פ לצרכי הנפקה ,או לצורך קבלת הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון,
טיפול בבקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצורך מס (סעיף  20א' לפקודת מס הכנסה),
או לצורך שחיקת מחזור בסיס .הליווי כולל טיפול והכנת הבקשות ועבודה מול המדען
ומערך הבודקים שלו.

במסגרת קרן המו"פ הוגדרו תחומים מועדפים :תעשייה מסורתית ,ביוטכנולוגיה,
ננוטכנולוגיה ,וכן נקבעו מסלולים ייחודיים :חברות מתחילות ,חברות בתחום הגנת
הסייבר (קידמ"ה) וטכנולוגיות חלל.

"הרבה שנים אני עובד עם אנשים אבל עם אדם כזה אנושי ,מקצוען ,אחראי,
מסור ,שקדן וממוקד מטרה עוד לא יצא לי לעבוד.
בעבודה משותפת ,בלילות ובימים עדי הצליחה להגיש לנו את הבקשה למו״פ
בתוכנית קידמה (סייבר) של המדען .פשוט עבודה למופת".
עידן פלוטניק ,מנכ"ל אוראטו

תוכניות ומסלולים אפשריים מתוקף חוק המו"פ
סיוע ליזמים בתחילת דרכם
תנופה
תוכנית שמטרתה לעודד חדשנות ויזמות טכנולוגית בתעשייה הישראלית באמצעות
תמיכה במיזמים חדשניים בתחומי טכנולוגיה ועיצוב תעשייתי בשלביהם המוקדמים.
היקף התמיכה במסלול זה הוא בשיעור של עד  85%מהתקציב המאושר ועד לתקרת
מענק של .₪ 200,000

תוכנית החממות הטכנולוגיות
תוכנית זו מעודדת ומטפחת יזמויות טכנולוגיות של יחידים הנמצאים בתחילת דרכם.
התוכנית ,אשר פועלת באמצעות  24חממות הפזורות ברחבי הארץ ,תומכת במיזמי
מחקר ופיתוח המבוססים על רעיונות טכנולוגיים חדשניים ,שתכליתם ליצור מוצרים
בעלי שוק פוטנציאלי משמעותי .במסגרת החממות הטכנולוגיות נהנים היזמים ממגוון
הטבות ,ביניהן :אתר לשימוש היזם ,מימון ,הדרכה ,ליווי חשבונאי ומשפטי וכיוצא בזה.

שיתופי פעולה
מגנ"ט
תשתית ייחודית לשיתופי פעולה בין תאגידים תעשייתיים למוסדות מחקר בישראל.
תכנית רב שנתית המאפשרת לעסוק במו"פ גנרי ארוך טווח להכנת תשתית
טכנולוגית למוצרים עתידיים.
שיעורי המענק במסגרת המאגד הוא עד  66%מהתקציב המאושר לחברה תעשייתית
ועד  80%מהתקציב למוסד מחקר .מקבלי המענק פטורים מהחזר תמלוגים.

מגנ"טון
מטרת תוכנית לעודד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה
והיא מתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה
לבין חברה תעשייתית (להבדיל מקונסורציום רב משתתפים כמקובל בתכנית
המגנ"ט) .היקף המענק הינו בשיעור של עד  66%מהתקציב המאושר
ומקבלי המענק במסגרת תכנית זו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו.

שיתופי פעולה בינלאומיים
מגוון תכניות לשיתופי פעולה בינלאומיים:
הסכמים דו לאומיים לתמיכה מקבילה
•
קרנות דו לאומיות :ארה"ב ,קנדה ,קוריאה וסינגפור
•
שת"פ במו"פ עם תאגידים בינלאומיים
•

מו"פ בינלאומי

תכנית המסגרת ה  8של האיחוד האירופי
 - Horizon 2020עם תקציב של 70
מיליארד אירו ל 7-שנים ממצבת אירופה את
עצמה ,באופן די אמביציוזי יש לומר ,כשחקן
עולמי מוביל בתקציבי מו"פ פדרליים .תכנית
המסגרת ה , 8-הורייזן  ,2020תארך  7שבע
שנים ,החל משנת  2014עד שנת .2020
הגדלת התקציב היא דרמטית שכן תקציב
תכנית מסגרת זו מתקרב בהיקפו לשלושת
תכניות המסגרת הקודמות ()FP5, FP6, FP7
גם יחד .שלושת התכניות הקודמות שארכו
 15שנים עמדו על תקציב של  80מיליארד
אירו באופן נצבר  -קצת יותר מ  5מיליארד
אירו בשנה .תקציב הורייזן  2020עומד על
 10מיליארד אירו בשנה!
מתוקף הסכמי האסוציאציה שבין מדינת ישראל לאיחוד האירופי זכאית מדינת ישראל
להשתתף בתכנית המסגרת ומעמדה שווה למדינות החברות באיחוד האירופי
( )EU 28ולמדינות 'אסוציאציה' אחרות כגון שוויץ ונורבגיה.
הורייזן  2020מתבססת על שלוש פעילויות מרכזיות המאגדות בתוכן כלים פיננסים
שונים ומגוונים .כל כלי וכלי מתוכנן למלא צרכים שונים של העוסקים במלאכת
המו"פ המתבצע באקדמיה ,בתעשייה ,בבתי חולים ובארגונים אחרים .חלק מהכלים
הפיננסים כולל עבודה במאגדים (קונסורציה) שמורכבים משחקנים תעשייתיים,
אקדמיים ואחרים .קיימים כלים פיננסים המיועדים לעבודה במסגרת אינדיבידואלית
ברמת החברה או ברמת החוקר הבודד.
האיחוד האירופי רשם לעצמו כיעד לקדם חברות קטנות ובינוניות  250( SMEעובדים
ומחזור שנתי של עד  50מליון אירו) .הוא הגדיל לעשות והשווה את מודל המימון
של ה SME-לזה של האקדמיה וכתוצאה מכך זכאיות חברות קטנות ובינוניות ללא
פחות מ 125%-מסך כל ההוצאות שכרוכות בביצוע פעילות מו"פ .בניגוד למודל
המימון של תכניות לאומיות ובילטרליות תקבולים אלו נרשמים כמענק מלא ומקבל
המענק לא כפוף לחוק המו"פ.

“I would like to personally thank you and your team. Both projects
went extremely well!I saw the amount of work you had put into it and
it is very appreciated. None of these proposals would have even been
possible without your involvement. Another special thank you goes for
understanding my lake of experience and taking the time and efforts to
explain the full situations when needed”.
Shai Essel, Research engineer.Israel Institute of Metals,
Foundry LaboratoryTechnion R&D Foundation

		

שלושת עמודי התווך בהורייזן 2020
מצוינות במדע

אתגרי החברה

מנהיגות
תעשייתית

 .1מצוינות במדע
תכנית זו מממנת מדע בסיסי ,קידום קריירות חוקרים ותשתיות מחקר.
קהל היעד  -אוניברסיטאות ,מכוני מחקר ,חברות עתירות ידע.
מסלולים מרכזיים:
•תוכנית מארי קירי לניידות חוקרים

•ERC - European Research Council

•תשתיות מחקר

•Future & emerging Technologies

 .2מנהיגות תעשייתית
תכנית זו מתבססת על הקמת מאגדים שמורכבים משותפים אקדמיים,
תעשייתיים ואחרים בהתאם לקולות קוראים נושאיים שמפרסם האיחוד
האירופי .מאגדים נבחרים יפעלו למשך  24-48חודשים בתקציבים שבין 2-20
מיליון אירו.
קהל היעד  -חברות ,אוניברסיטאות ,מכוני מחקר וארגונים אחרים פעילים במו"פ.
מסלולים מרכזיים:
•Space

•ICT

•Access to risk finance

•Nanotechnology

•Innovation in SMEs

•Materials
•Biotechnology

 .3אתגרי החברה
מסלול זה כולל  7תכניות עבודה נושאיות שמוגדרות על ידי האיחוד האירופי.
כמו בתכנית מנהיגות תעשייתית .תכנית זו מתבססת על הקמת
מאגדים עם מספר שותפים בהתאם לקולות קוראים נושאיים שמפרסם
האיחוד האירופי.
קהל היעד  -חברות ,אוניברסיטאות ,מכוני מחקר וארגונים אחרים פעילים במו"פ.
מסלולים מרכזיים:
•Climate changes

•Health

•Homeland Security

•Food

•Innovative Societies

•Secure, clean 7 efficient Energy
•Transport

…Getting Started
למעלה מ 600-מיליון אירו הועברו לחברות ולאוניברסיטאות ישראליות במהלך תכנית
המסגרת ה .7-מחלקת התמריצים של דלוייט מזמינה אותך לגלות עולם של מענקי
מו"פ שיוכלו להפוך את רעיונות לטכנולוגיות ומוצרים מנצחים   .
תהליך קבלת מענקים מהאיחוד האירופי אורך כמספר חודשים ומתבסס על מספר
מרכיבים שצוות התמריצים של דלוייט מתמחה בהם :אפיון מיזם המו"פ ,איתור כלי
המימון ,מציאת שותפים רלוונטים במידת הצורך ,כתיבת הבקשה למימון והגשת
ההצעה לאיחוד האירופי.
מחלקת התמריצים מורכבת מיועצים מנוסים בתכניות המסגרת של האיחוד האירופי
בעלי רקע מדעי ,הנדסי וכלכלי מגוון בטכנולוגיות מידע ,מדעי החיים ,חומרים ועוד.

קיימים שלושה אפיקי מימון אירופאים מרכזיים
נוספים הפתוחים לגופים הפועלים בישראל:
קרנות דו-לאומיות למימון שיתוף פעולה תעשייתי  -קרן דו-לאומית הינה קרן
המתוקצבת על ידי שתי מדינות ומיועדות לתמיכה בשיתופי פעולה לפיתוח מוצרים
או שירותים טכנולוגים חדשניים .קרנות דו-לאומיות אינן כפופות להוראות חוק המו"פ
וכל אחת מהן מנוהלת בנפרד על ידי גוף עצמאי .כיום לישראל ישנן קרנות דו-
לאומיות בשיתוף עם קוריאה ,סינגפור ,ארה"ב וקנדה.
הסכמים דו-לאומיים  -הסכמים דו-לאומיים מאפשרים שיתוף פעולה תעשייתי בין
מדינות .תקצוב הפעילות אינו נפרד ומתבצע במסגרת המדען הראשי ובכפוף לחוק
המו"פ .כיום קיימים הסכמים דו-לאומיים עם פינלנד ,צרפת ,גרמניה,
סלובניה ,איטליה ,ספרד ,צ'כיה ,שוודיה ,טורקיה ,סין ,הודו ,אוסטרליה (מחוז ויקטוריה),
קנדה (מחוז אונטריו) ארה"ב (דרום קרוליינה ,מסצ'וסצטס ומאילנד) ,אורוגוואי ,ברזיל,
רומניה ,פולין ,הונגריה ,רוסיה ,יפן ,ליטא וארגנטינה.
 Eureka - Eureka/Eurostarsהיא הסכם מסגרת בין מדינות רבות באירופה
המסדיר שיתופי פעולה תעשייתיים בין שתי מדינות או יותר אשר כלולות בהסכם.
שיתוף הפעולה מיועד למחקר ופיתוח ומקור המימון בכספי המדען הראשי בכל
מדינה ובכפוף לחוק המו"פ .מידי שנה מאשרת  Eurekaלמעלה מ 300 -פרויקטים
חדשים בהיקף של  1.5מיליארד אירו ,כאשר בשנים האחרונות השתתפו חברות
ישראליות בלמעלה מ 10%-מהפרויקטים שאושרו בתוכנית.
כלי מימון לחברת  :SMEבמסגרת הורזיין  616 ,2020מיליון אירו מיועד לחברות
קטנות ובינוניות (( SMEחדשניות בתור מימון ישיר לחברה ,וללא צורך להגשה
כשותף במאגדים (קונסורציה) .האיחוד האירופי מגדירה חברת  SMEכחברה
אוטונומית שעוסקת בפעילות כלכלית במשק ,מעסיקה פחות מ 250-מועסקים ויש
לה מחזור שנתי פחות מ 50-מיליון אירו או דו"ח מאזן שנתי פחות מ 43-מיליון אירו.
כל סוגי חברות  SMEהחדשניות מוזמנות להגיש בקשות למימון ,כולל חברות
שמתעסקות בהייטק ,בעולם המחקר (בריאות ,תחבורה ,ביטחון ,אנרגיה ,סביבה ,וכו').
ישנם  2שלבים מרכזיים בתכנית ה .SME-השלב הראשון מממן  50,000אירו עבור
בדיקת היתכנות והכנת תכנית עסקית .השלב השני מממן פרויקט פיתוח אינטנסיבי
עם דגש על  ,scale-upולידציה ,והכנה לכניסה לשוק .הכלי ממן  70%מסך עלויות
זכאותי בפרויקט עד  2.5מיליון אירו .חברות  SMEשמסיימות את שלב הראשון
מוזמנות להגיש בקשה למימון מהכלי השני.
הגשת בקשה ישירה לשלב השני גם תתאפשר כחלק מתכנית המסגרת.
חשוב לציין שמימון ה SME-הינו מענק ,ללא התחייבות של החזר לתכנית
המסגרת בעתיד .בנוסף ,התקנות של חוק המו"פ אינן חלות על פעילות
שתמומן על ידי האיחוד האירופי והורייזן .2020

...האנשים שעושים עבורך את ההבדל
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