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אל :לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 8.2015
א.ג.נ,
הנדון :מענקים לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב – הגשת בקשות עד 11/10/2015
 .1במסגרת עידוד השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה הישראלית המסורתית או בקרב התעשייה
המסורתית המעורבת בתחומים של פיתוח מוצרים חדשים ,שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות חדשות,
אשר העיצוב בהם מהווה חלק מהותי ,ובכך להגביר את כושר התחרותיות ,פרסמה לאחרונה הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה קול קורא בהתאם להוראת מנכ"ל  4.19כדלקמן:
 .2במסגרת קול קורא זה ,מפרסמת הסוכנות שלושה מקצים:
 .2.1במקצה הכללי -היקף התקציב במקצה זה הינו בסך של  5מיליון .₪
 .2.2מקצה ייעודי לעסקים ביישובי הדרום -היקף התקציב הינו עד  1מיליון  ₪מתוך התקציב במקצה הכללי.
במקצה זה על העסק לפעול באחד מיישובי הדרום כהגדרתם בהחלטת הממשלה ליישובי הדרום.
 .2.3מקצה ייעודי לעסקים במגזר המיעוטים -היקף התקציב הינו בסך של  1מיליון  .₪במקצה זה על העסק
להיות בבעלות (כלומר ,אחזקה של לפחות  51%מאמצעי השליטה בחברה) של בן מיעוטים (כלומר,
אזרח ישראלי הנמנה עם האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית ,הצ'רקסית או הבדואית).
 .2.4מאחר ותקציב המדינה לשנת  2015טרם אושר ,אישור ההשתתפות בהוצאות כפוף לקיומו של תקציב
בתקנה התקציבית המתאימה ,ועל כן ,לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר ההשתתפות המאושרת עד
לאחר אישור תקציב המדינה לשנת .2015

 .3תנאי סף לקבלת הסיוע הם התקיימות התנאים הבאים במצטבר:
 .3.1תחום עיסוקו של הגורם העסקי (עסק או תאגיד הרשום בישראל והוא עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס
ערך מוסף התשל"ו )1976 -בענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת.
 .3.2הגורם העסקי מעסיק עד  100עובדים.
 .3.3הליך הפיתוח אצל הגורם העסקי מתבצע בישראל והניהול והשליטה על הגורם העסקי מתקיימים
בישראל.
 .3.4הגורם העסקי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס'  0.4בנושא" :התניית סיוע בקיום אחריות חברתית"
וצרף את הנדרש בהתאם להוראה זו.
 .3.5הגורם העסקי אינו בעל חשבון מוגבל ,אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים ,פירוק ,פשיטת רגל וכיוצ"ב
ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד ולרשויות המס.
 .3.6הגורם העסקי אינו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן ניתן סיוע במסגרת ההוראה.
 .4שיעור התמיכה יעמוד על  60%מגובה תכנית הפיתוח שאושרה על ידי הוועדה ועד לסך של ₪ 200,000
לתכנית הפיתוח .הוצאות תכנית הפיתוח יוכרו ממועד הגשת הבקשה במלואה.
 .5התכנית תסייע במימון הוצאות תכנית הפיתוח (הוצאות מוכרות) ,אשר הוועדה סברה כי יש בהן תרומה
משמעותית להשגת יעדי התכנית ,כדלקמן:
 .5.1עלויות פיתוח המוצר:
.5.1.1

עלות העסקת מעצב תעשייתי ,ובתנאי שלא מדובר בעובד קבוע של הגורם העסקי;

.5.1.2

עלות תכנון הנדסי;

.5.1.3

עלות ייצור מודלים ואב טיפוס;

.5.1.4

עיצוב אריזה.

 .5.2תחיקה ,תקינה ופטנטים (לא יעלה על  10%מהתכנית המאושרת):
.5.2.1

רישום פטנטים בארץ ובחו"ל.

.5.2.2

רישום שם מסחרי בארץ ובחו"ל.

.5.2.3

הוצאות תקינה בארץ ובחו"ל ,לרבות קבלת אישורי התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב

בארץ בחו"ל וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק.
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 .5.3עלות שיווק וקידום מכירות (עד  5%מהיקף התכנית המאושרת).
 .6המעוניינים להגיש בקשה ייעשו זאת על גבי טופס שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשני עותקים:
מקור ועותק דיגיטלי.
 .7הבקשות תדורגנה בהתאם לאמות המידה הבאות:
 .7.1איכות תכנית הפיתוח ( - )40%הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המבקשים ,כאשר הניקוד
המרבי יינתן לגורם עסקי אשר הוועדה השתכנעה כי תכנית הפיתוח שהוגשה הינה חדשנית ביחס
לפעילות הגורם העסקי בעבר ולשוק הרלוונטי ,לפי שתי תת אמות המידה הבאות:
.7.1.1

איכות התוכנית ( -)15%הניקוד באמת מידה זו ייקבע לפי חזון המוצר שיפותח בתכנית לפי

מאפייני המוצר (אורך חיים צפוי ,מוצר עצמאי ,מוצר יחיד/סדרה ,הגנה ע"י פטנט/קניין רוחני) ,שוק
היעד של המוצר בארץ ובחו"ל ,לקוחות פוטנציאליים של המוצר ,היקף שנתי נוכחי של השוק בארץ
ובעולם ,מתחרים קיימים ופוטנציאליים ,חלון הזדמנויות לפיתוח המוצר ,חסמים לשיווק ,פערים
קיימים בין יכולות החברה לעומת יכולות נדרשות לפיתוח המוצר.
.7.1.2

חדשנות ( -)25%הייחודיות והחדשנות במוצר מול המוצרים האחרים בחברה/הייחודיות

והחדשנות במוצר מול מוצרים אחרים בשוק /חדשנות מתוכננת בתהליך הייצור /חדשנות המוצר
ביחס לפעילות העסק בעבר.
 .7.2רמת פריפריאליות ( - )10%הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי בין המבקשים כאשר הניקוד
המרבי יינתן לגורם העסקי הממוקם ברשות מקומית שרמתה הפריפריאלית נמוכה ביותר.
 .7.3יכולת עסקית כלכלית ופוטנציאל להגדלת תעסוקה ( - )30%הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן יחסי
בין המבקשים כאשר הניקוד המרבי יינתן לגורם העסקי אשר יכולתו הכלכלית והפוטנציאל להגדלת
התעסוקה הינן הגבוהות ביותר .לפי שלוש תת אמות המידה הבאות:
 .7.3.1יכולת עסקית ( -)10%בחינת הפעילות של הגורם העסקי ,תחזית העסק לצמיחה בהכנסות,
תחזית ,רמת הפריון של העסק ויכולות שיווק וייצוא.
 .7.3.2יכולת כלכלית ( -)10%בחינת נתונים כספיים כגון דו"חות כספיים (דו"חות רווח והפסד ,מאזן),
מצב העסק מבחינה פיננסית (שעבודים ,חשבונות בנק מוגבלים ,בעיות מימוניות ,הון עצמי) ומצב
העסק מבחינה ניהולית (תיאור הצוות הניהולי).
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 .7.3.3פוטנציאל תעסוקתי ( -)10%הגדלת מספר העובדים בארץ לרבות השפעות על הפריון ומיקום
יצור המוצר.
 .7.4התרשמות כללית ושיקול דעת חברי הוועדה ( - )20%במסגרת שיקול הדעת של הוועדה וההתרשמות
הכללית של חברי הוועדה תינתן התייחסות ,בין היתר לתרומת התכנית להגדלת מחזור העסק ,הגדלת
רווחיות העסק והגדלת הפריון.
 .7.5רף מינימלי לקבלת תמיכה הינו ציון של .60%
המועד האחרון להגשת בקשה הוא  .11/10/2015נציין שלקול קורא זה תקציב מוגבל ולכן למועד ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085378 :דוא"לngil@deloitte.co.il :
אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-7181674 :דוא"לecarmel@deloitte.co.il :
אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085278 :דוא"לavshalev@deloitte.co.il :
אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
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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