נוהל מס'700-01:
נהלי מסלול הטבה מס'  – 7נופר  -תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה
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כללי
 .1.1בהתאם להוראות סעיף  17.2למסלול הטבה מס'  – 7נופר  -תכנית הכוונת ידע יישומי
באקדמיה ליישום בתעשייה (להלן" :מסלול ההטבה") נהלים אלו הם חלק בלתי נפרד
ממסלול ההטבה .אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול ההטבה לבין נהלים אלו ,תגברנה
הוראות מסלול ההטבה.
 .1.1המונחים במסמך זה הינם כהגדרתם במסלול ההטבה ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
בנוסף ,במסמך זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
" .1.1.1מלווה עסקי"
יחיד או תאגיד ,בעל ידע רלוונטי לתכנית ,אשר אינו תאגיד תומך ,ואשר
יספק למבקש שירותי יעוץ בהתאמת המחקר והפיתוח נשוא התכנית
לתעשייה.
 .2הגשת התיקים ,ההוצאות והדיווחים
הגשת התיקים ,ההוצאות והדיווחים בגינם יהיו בהתאם לאמור בנהלי רשות החדשנות המפורטים
להלן ,בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף  3לנוהל זה:
 - 100-01 .1.1נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ;
 - 100-01 .1.1נוהל הגשת בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ;
 - 100-03 .1.3נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת
המו"פ ובסיומה;
 -100-02 .1.2נוהל דיווח ותשלום תמלוגים;
 - 100-06 .1.2נוהל אישורים ובקשות מיוחדות;
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הוראות ספציפיות אשר תחולנה על בקשות המוגשות מכוח מסלול ההטבה
 .3.1הגשת הבקשה:
 .3.1.1הגשת הבקשות תתבצע בהתאם לפרסום קולות קוראים ,כאמור בסעיף 2.1.1
במסלול ההטבה .בקשות שתוגשנה לאחר מועד סיום הקול הקורא לא
תתקבלנה.
 .3.1.1ניתן להגיש בקשת המשך אחת לתכנית ולבקש אישור חריג לבקשת המשך
שנייה ,כך שסך כל שנות התכנית לא יעלה על שלוש שנים .אישור חריג
להארכה שנייה אינו נדרש בתוכנית למחקר בתרופות שאושרה מראש לשלוש
שנים ,הכל בהתאם לסעיפים  2.3.3ו 6.1.1.1 -במסלול ההטבה.

 .3.1.3ניתן להגיש בקשות בהתאם לאפשרויות ההגשה כדלקמן ,הכל בהתאם
לסעיפים  2.1ו 6.1.1-במסלול ההטבה:
א .בקשה המוגשת על ידי מבקש אחד ללא תאגיד תומך;
ב .בקשה המוגשת על ידי מבקש אחד ותאגיד תומך;
ג .בקשה המוגשת על ידי שני מבקשים ומעלה ללא תאגיד תומך;
ד .בקשה המוגשת על ידי שני מבקשים ומעלה ותאגיד תומך;
 .3.1.2למען הסר ספק ,בהתאם לסעיף  11במסלול ההטבה ,בקשה המוגשת על ידי
שני מבקשים ומעלה תתקבל רק בתנאי שהידע המפותח במסגרת התכנית
יהיה בבעלות כל המבקשים.
 .3.1.2למען הסר ספק ,במסגרת בקשה בשיתוף עם תאגיד תומך מותר שיתוף
פעולה עם תאגיד תומך אחד בלבד.
 .3.1.6כמו כן ,במסגרת בקשה ללא תאגיד תומך ניתנת האפשרות למלווה עסקי.
 .3.1.3מגבלת הגשת בקשות.
בהתאם לאמור בסעיף  2.3.2למסלול:
 .3.1.3.1כמות הבקשות המוגשות על ידי מבקש ללא תאגיד תומך לא תעלה
על  10בקשות בשנה קלנדרית.
 .3.1.3.1הגשה משותפת של שני מבקשים ומעלה ללא תאגיד תומך תיספר
כחצי הגשה לכל מבקש.
 .3.1.3.3הגשת בקשה בשת"פ עם תאגיד תומך לא תיחשב במניין הגשות
הבקשה של מוסד המחקר .למען הסר ספק ,אין כל מגבלה על כמות
הגשת הבקשות המשותפות עם תאגיד תומך.
 .3.1.3אם לבקשה יש תאגיד תומך או מלווה עסקי ,יעדי המחקר של הבקשה
המוגשת ייקבעו בשיתוף התאגיד התומך או המלווה העסקי ,לפי העניין.
 .3.1.3בהתאם לסעיף  2.3.3למסלול ההטבה ,לבקשה תצורף התחייבות מטעם
החוקר/ים ממוסד המחקר אשר יבצע/ו את התכנית לשהות בארץ למשך
תקופת ביצוע התכנית המאושרת וכן בשנה שלאחריה ,למעט נסיעות קצרות
מועד .מובהר כי חריגה מן האמור (כדוגמת יציאה לשנת שבתון) עשויה
להוביל לביטול אישור התכנית למפרע.
 .3.1דגשים להגשת הבקשה:
 .3.1.1בנוסף למסמכי הבקשה אותם יש להגיש בהתאם לאמור בנוהל  100-01הנ"ל,
על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו:
א .הסכם עקרונות שיתוף פעולה בין המבקש לתאגיד התומך (להלן:
"הסכם עקרונות"); נדרש עבור הגשה עם תאגיד תומך בלבד (נספח מס'
 1לנוהל).

ב .תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו
נמצא בתהליך כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו' ,וכי אין לו
חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות (נספח מס'  2לנוהל).
ג .הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
(התניית אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א( .1011-נספח מס' 3
לנוהל).
 .3.1.1נספחים נוספים לבקשה יוגשו על פי שיקול דעתו של מגיש הבקשה ,במרוכז
בתיקייה מכווצת.
 .3.1.3הגשת בקשה על ידי שני מבקשים ומעלה:
א .תכנית המוגשת בשיתוף שני מבקשים ומעלה תוגש לרשות החדשנות על
ידי כל מבקש בבקשות נפרדות.
ב .בכל אחת מהבקשות יש לפרט את כלל המוסדות המשתפים פעולה
בסעיף המיועד לכך בטופס הבקשה ולוודא כי שם התכנית זהה .למען
הסר ספק ,הסעיפים המתייחסים לתכנית העבודה נדרשים להיות זהים
בטופסי הבקשה של כל אחד מהמבקשים המשתפים פעולה בתכנית.
ג .כל מבקש יגיש טופס תקציב המייצג את הוצאותיו בלבד ,והכל בהתאם
לחלקו בתכנית.

 .3.1.2בטופס הבקשה יש לפרט את תכניות העבודה לכלל השנים הצפויות בתכנית.
 .3.1.2בטופס התקציב יש לפרט את ההוצאות הנדרשות לתקופה שלא תעלה על 11
חודשים; זאת בהתאמה לשנת הבקשה הנוכחית מתוך סך השנים הצפויות
בתכנית.
 .3.1.6לא יוכרו הוצאות עבור אנשי סגל במוסד מחקר .מובהר כי יש לציין את
שמותיהם והיקף העסקתם של אנשי הסגל כאמור בגיליון כוח-אדם בטופס
התקציב ככל שרלוונטי ,ולציין בשכר .0
 .3.1.3היה וישנם עובדים נוספים העובדים באופן ישיר על המחקר שאין הוצאה
מבוקשת עבורם ,יש לציין את שמותיהם והיקף העסקתם בגיליון כוח האדם
בטופס התקציב ,ולציין בשכר .0
 .3.3הבדיקה המקצועית:
 .3.3.1הבודק המקצועי אשר ימונה לתיק מטעם רשות החדשנות יהיה רשאי ,בין
היתר ,לקיים פגישות עם החוקר הראשי ,המבקש ועם התאגיד התומך או
המלווה העסקי ,לפי העניין ,לצורך גיבוש הערכה וכתיבת חוות דעת לבקשה.
 .3.3.1מועד הפגישות יתואם בין הבודק המקצועי לאיש הקשר אצל המבקש כפי
שפרטיו מצוינים במסמכי הבקשה .באין מידע על איש קשר לתיאום כאמור,
תיאום הפגישות יעשה מול החוקר הראשי .במקרה זה יידוע המבקש בדבר
קיום הפגישות ובדבר כל מידע רלוונטי לתכנית שנדון בפגישות ,יהיה
באחריות החוקר הראשי.
 .3.2תקצוב ודיווח:
 .3.2.1כוח אדם:
א .אנשי סגל ומלגאים פטורים מדיווח מפורט על שעות העבודה.
ב .לא יוכרו הוצאות בגין איש סגל במוסד מחקר .למען הסר ספק ,על
הדיווח לכלול היקף עבודה בשיעור של עד  30%עבור איש סגל במוסד
מחקר העובד בתכנית ולציין בשכר .0
 .3.2.1חומרים:
תוכר תקורה בגובה  10%למוסד המחקר בגין סעיף זה.
 .3.2.3קבלני משנה:
א .סך כל קבלני המשנה בארץ ובחו"ל לא יעלו על שיעור של 30%
מהתקציב המבוקש לתיק.
ב .המבקש יהיה רשאי בהכרה של הוצאות בגין מלווה עסקי בהיקף
של עד  120שעות ובהשתתפות מקסימלית של עד  ₪ 100לשעה;
זאת לכל שנות התכנית.
 .3.2.2המבקש יגיש אחת לרבעון או לחציון ,ללא תלות בהיקף הדיווח ,דו"ח ביצוע
כספי .המבקש יקבע מראש את מועדי הדיווח לרשות החדשנות ,אשר יחולו

על כלל התכניות והבקשות הנכללות תחת המבקש .הדיווח יבוצע באמצעות
טפסים ייעודיים ובאמצעות המערכת המקוונת (כאמור בנוהל .)100-03
 .3.2.2בהתאם למועדי הדיווח שנקבעו על פי סעיף  3.4.4לעיל ,יגיש המבקש דו"ח
סטאטוס טכנולוגי שיכיל ,בין היתר ,שינויים ביעדי המחקר ובשוק היעד ככל
שרלוונטי (כאמור על פי נוהל  .)100-03אם לבקשה יש תאגיד תומך או מלווה
עסקי ,לדו"ח זה תצורף התרשמות התאגיד התומך או המלווה העסקי ,לפי
העניין ,מהתכנית.
 .3.2צירוף תאגיד תומך במהלך ביצוע תכנית מאושרת:
 .3.2.1צירוף תאגיד תומך במהלך תקופת ביצוע תכנית מאושרת ,כאמור בסעיפים
 2.3.3ו 6.1.3-במסלול ההטבה יבוצע באמצעות ובכפוף להליך בקשת שינויים
במערכת המקוונת ולאמור בנהלים אלו .מובהר ,כי במידת הצורך המבקש
יתאים את יעדי המחקר של התכנית בבקשת השינויים ,בשיתוף עם התאגיד
התומך.
 .3.2.1צירוף תאגיד תומך במהלך ביצוע תיק ,בתקופת הזמן של עד  3חודשים
מתחילת ביצוע התיק ,מותנה במימון משלים על ידי התאגיד התומך בשיעור
של  10%מכל התקציב המאושר (לאחר אישור בקשת השינויים) .גידול
בשיעור המענק וגידול בתקציב המאושר יוחלו על כל תקופת ביצוע התיק
באופן רטרואקטיבי.
 .3.2.3צירוף תאגיד תומך במהלך ביצוע תיק ,בתקופת הזמן שלאחר  3חודשים
מתחילת ביצוע התיק ועד לתום  3חודשים מתחילת ביצוע התיק ,מותנה
במימון משלים על ידי התאגיד התומך בשיעור של  10%מהתקציב המאושר
שטרם נוצל (לאחר אישור בקשת השינויים) .גידול בשיעור המענק וגידול
בתקציב המאושר יוחלו באופן יחסי על יתרת תקופת ביצוע התיק .מובהר כי
עם צירוף תאגיד תומך כאמור בסעיף זה ייפתח תיק נפרד למענק שנוסף עקב
אישור בקשת השינויים .לפיכך ,במעמד בקשת השינויים על המבקש לצרף
הערכה של שיעור הניצול התקציבי עד לצירוף התאגיד התומך.
 .3.2.2לא תאושר בקשה לצירוף תאגיד תומך המוגשת לאחר  3חודשים מתחילת
ביצוע תיק .מובהר שניתן יהיה לצרף תאגיד תומך בבקשת המשך לתכנית
מאושרת ,וכל התנאים הנגזרים מצירוף תאגיד תומך יחולו על תיק ההמשך
בלבד.
 .3.2.2מובהר כי הבקשה לצירוף תאגיד תומך במהלך ביצוע תכנית מאושרת ,לרבות
במסגרת בקשת המשך כאמור בסעיף  3.5.4לעיל ,מותנית בקיומו של הסכם
חתום ומחייב בין כל אחד מהמבקש/ים לבין התאגיד התומך כאמור בסעיף
 2.3.3למסלול ההטבה.

 .3.2.6בקשה להחלפת תאגיד תומך בתאגיד תומך אחר תיעשה באמצעות ובכפוף
להליך בקשת שינויים במערכת המקוונת.
 .3.2.3מובהר כי לא תתאפשר הסרה של תאגיד תומך מתכנית מאושרת ללא
החלפתו בתאגיד תומך אחר .למען הסר ספק ,הסרה של תאגיד תומך כאמור
עשויה להוביל לביטול אישור התכנית.
 .3.6הגשת בקשת המשך:
 .3.6.1ניתן להגיש בקשה לשנה נוספת אך ורק אם בעת הגשת הבקשה הראשונה
הוצגה ואושרה תכנית הכוללת שנת המשך זו.
 .3.6.1הגשת בקשה לשנת המשך תתבצע במהלך החודש התשיעי לביצוע .הבקשה
תוגש בהתאם להוראות סעיף  3.1לעיל ,בצירוף דו"ח התקדמות טכני
המתייחס לשנת התיק הנוכחי.
 .3.3תמלוגים:
מקבלי המענק יהיו פטורים מתשלום תמלוגים בגינו ,כאמור בהוראות סעיף  11במסלול
ההטבה.
 .3.3ידע וקניין רוחני:
ראו בעניין זה האמור בהוראות סעיף  11למסלול ההטבה.
 .3.3בקשה לדיון חוזר:
בקשה לדיון חוזר המוגשת במסגרת תכנית הכוללת שני מבקשים ומעלה ,תוגש על ידי כל
אחד ממגישי הבקשה .מובהר כי נדרש רק תשלום אגרה אחד .את האסמכתא בדבר התשלום
יש לצרף לכלל הבקשות המוגשות לדיון חוזר.
.4

תחילה
נוהל זה תוקן ביום  12.01.1013והוא מחליף את הנהלים הקודמים של מסלול ההטבה.
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נספחים לנוהל
נספח  - 1הסכם עקרונות שיתוף פעולה בין המבקש לתאגיד התומך;
נספח  - 1תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך
כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו' ,וכי אין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות;
נספח  - 3הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית
אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א.1011-

