נהלים למסלול משנה י"ד – "ממשל-טק" -מסלול לעידוד
חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר
הציבורי ,למסלול משנה ט"ו – "עזר-טק" – עידוד פתרונות
טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות

.1

.2

כללי
.1.1

בהתאם להוראות סעיף  22.2למסלול הטבה מס'  – 2תמיכה בחדשנות טכנולוגית
של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (להלן" :מסלול ההטבה") נהלים אלו הם
חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה ,מסלול משנה "ממשל-טק"  -מסלול לעידוד
חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי ומסלול משנה
לעידוד פתרונות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלות (להלן" :מסלולי משנה") .אם
קיימת סתירה בין הוראות מסלול ההטבה ומסלולי המשנה לבין נהלים אלו ,תגברנה
הוראות מסלול ההטבה ומסלולי המשנה.

.1.2

המונחים במסמך זה הינם כהגדרתם במסלול ההטבה ובמסלולי המשנה ,אלא אם
כן צוין במפורש אחרת.

הגשת התיקים ,ההוצאות והדיווחים
הגשת התיקים ,ההוצאות והדיווחים בגינם יהיו בהתאם לאמור בנהלי רשות החדשנות
המפורטים להלן ,בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף  3לנוהל זה:
.2.1

 -200-01נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ;

.2.2

 - 200-02נוהל הגשת בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ;

 - 200-03נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך
2.3
תקופת המו"פ ובסיומה;

.3

2.4

 -200-04נוהל דיווח ותשלום תמלוגים;

2.5

 - 200-06נוהל אישורים ובקשות מיוחדות;

2.6

כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן;

הוראות ספציפיות אשר תחולנה על בקשות המוגשות מכוח מסלול
ההטבה
.3.1

הגשת הבקשה:
 .3.1.1בקשות המוגשות במסגרת מסלולי המשנה יוגשו כתיק לתקופת ביצוע של
עד  12חודשים.
 .3.1.2הגשת הבקשה תתבצע על-ידי מבקש כהגדרתו במסלול ההטבה .למען
הסר הספק ,תתאפשר הגשת בקשות ,בין היתר ,על-ידי :עמותה או חברה
לתועלת הציבור.

 .3.1.3בנוסף למסמכי הבקשה הנזכרים בנוהל  200-02הנ"ל ,על המבקש לצרף
לבקשתו את המסמכים כדלקמן ,לפי העניין:
()1

ככל שהמבקש הינו תאגיד הזנק של יזם מקבוצה עם תנאי מימון
מועדפים כהגדרתו בסעיף  9.2ב' במסלול משנה ממשלטק או
בסעיף  8.2.2במסלול משנה עזרטק ,ובכוונתו לבקש את ההטבה
האמורה בסעיפים אלו ,עליו לצרף לבקשתו הצהרות מתאימות,
החתומות על ידי מורשה החתימה של המבקש ונושאות אישור
עו"ד ,ואשר יכללו התייחסות לסעיפים הבאים ,לפי העניין:
לתאגיד בבעלות יזמות מיעוטים:
א .השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת
ממשלה מס'  922מיום  30בדצמבר  .2015ההצהרה תכלול
את שם היזם ובעל הרעיון ,ואת מספר הזהות שלו.
ב .היזם ממגזר בני המיעוטים בעל הרעיון ,נמנה על צוות המו"פ
בתכנית המוגשת ,תפקידו בתכנית והיקף המשרה בו הינו
מועסק על ידי התאגיד.
ג .שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם
ובעל הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
לתאגיד בבעלות יזמות חרדים:
א .השתייכות למגזר החרדי הכוללת את שם היזם ובעל הרעיון
ומספר הזהות שלו.
ב .היזם מן המגזר החרדי בעל הרעיון ,נמנה על צוות המו"פ
בתכנית המוגשת ,תפקידו בתכנית והיקף המשרה בו הינו
מועסק על ידי התאגיד.
ג .שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם
ובעל הרעיון מן המגזר החרדי.
בנוסף להצהרות הנ"ל ,יצרף היזם החרדי אישור אחד מבין
האישורים המפורטים להלן:
()1

מקומות הלימוד של ילדי היזם עד גיל  18הם מוסדות
לימוד חרדיים ,מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור",
שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.

()2

היזם למד בישיבה קטנה ,ישיבה גדולה או כולל.

()3

היזם היה זכאי בחמש השנים האחרונות ,למשך שנה
אחת מלאה לפחות ,ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות
אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת
הכנסה לאברכים) ,מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד
החינוך.

()4

היזם קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות
הביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו –  ,1986בשל
השתייכותם לאוכלוסייה החרדית.

()5

לנשים :למדה בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה
קטנה.

לתאגיד בבעלות יזמות נשים:
א .שם היזמת ובעלת הרעיון ומספר הזהות שלה.

ב .היזמת בעלת הרעיון ,נמנית על צוות המו"פ בתכנית
המוגשת ,תפקידה בתכנית והיקף המשרה בה היא מועסקת
על ידי התאגיד.
ג .שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי
היזמת ובעלת הרעיון.

.3.2

()2

ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה
כהגדרתם במסלול ההטבה ,המבקש יצרף לבקשתו מסמך המעיד
על הכוונה לביצוע התכנית באתר ההרצה וההתקשרות בין
הצדדים ,החתום על ידי אתר ההרצה.

()3

ככל שהמבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור ,יצרף
לבקשתו אישור ניהול תקין.

תקצוב ודיווח:
 .3.2.1שיווק ומסחור:
תקרת ההוצאות עבור שיווק ומסחור תהא בשיעור של  15%מהתקציב
המאושר לתיק.
 .3.2.2ההוצאות בגין סעיף זה תוכרנה בהתאם למפורט להלן:
()1

סקר שיווקי ,ובכלל זה רכישת סקרי שוק ,ביצוע מחקרי שוק ,אפיון
אוכלוסיית היעד וכדומה עד לתקרה שנתית של .₪ 20,000

()2

נסיעות לחו"ל לבדיקה והדגמה אצל לקוח בהתאם לכללי מס
הכנסה (מחלקת תיירים) ועד לתקרה שנתית של ,₪ 20,000
לצורך השתתפות בכנסים או פגישה עם לקוח פוטנציאלי לצורך
בחינת שיתופי פעולה במו"פ או לצורך ביצוע התאמות של המוצר
לשוק היעד.

()3

ייעוץ עסקי ,ובכלל זה הכנת תכנית עסקית עד תקרה של 30,000
 ,₪בחינת התאמת המוצר לשוק (" ,)"Product-market fitמודל
עסקי וכדומה.

מובהר ,כי ההכרה בהוצאות המפורטות לעיל תיעשה בכפוף להיותן
הוצאות שמטרתן לבחון את התאמת המוצר לשוק המיועד ובלבד שאושרו
במסגרת תכנית העבודה.

.4

תחילה
הוראות נוהל זה תוקנו ביום  21ליולי  ,2020והן יחולו על בקשות שיובאו בפני ועדת המחקר
לאחר מועד פרסום מסלול ההטבה באתר הרשות ,בנוסח שאושר על-ידי מועצת הרשות
הלאומית לחדשנות טכנולוגית בהחלטתה מיום  29ביוני .2020

