
 

 
 

 ח"תשע, שבט' ח  ,  אביב-תל
 4102, ינואר 42                   

 
 לכל חברי התאחדות                  
  810228ל  "חוזר מנכ                     

 ,תעשיין יקר
 
  

 או תהליכי ייצור חדשים/מוצרים ולטובת פיתוח   -מסלול מענקים חדש 
 

פטור התומך בחדשנות בתעשייה מוטת ייצור וכן הארכה של  –ת "בימים אלו מושק מסלול מופ
 .0202עד שנת  –לתעשייה המסורתית  רשות החדשנותמתמלוגים במענקי 

 
, טכנולוגיתת ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות ומוט חברות תעשייתיותהינה לעודד  המסלולמטרת 

או , שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים"באמצעות ביצוע תכניות מו
פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות 

 .תחרותיים בשוק המקומי והעולמי
 .02%-02%התמיכה הניתנת תנוע בהיקף של 

 
 :רקע

מהתעשייה המסורתית ייהנו  חברות 0228-0202 יםגם בשנ, בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים
בעקבות תכנית נטו  .פ"בגין תוכניות מו, הרשות לחדשנותעל מענקי  מפטור מלא מתשלום תמלוגים

 .ח"מלש 207-ח ל"מלש 07 -הוגדל תקציב התמיכה של רשות החדשנות לתעשייה המסורתית מ, תעשיה
 

באמצעות מתן מענקים כחלק מהוצאות , בתוכניות לפיתוח מוצרים חדשים כתתומ רשות החדשנות
במידה )להחזיר תמלוגים מתוך הכנסות עתידיות  תמחויב, מענקים תהמקבל חברה. הפיתוח המוכרות

 .עד לכיסוי המענק ששולם לו, (פותח מוצר ונוצרו הכנסות, והפרויקט הסתיים בהצלחה
 

  :ת נוספות לתעשייה המסורתיתהטבות ייחודיו
הכרה בהוצאות , הכרה בהוצאות פיתוח תבניות, (ותוספת מענק בפריפריה) 01% -כשיעור המענק יעמוד על 

 .קורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים ועוד, לרכש ידע
 

 :הקריטריונים העיקריים לקבלת הפטור המלא מתמלוגים
, מיליון דולר 01-נמוך מ שלהשמחזור המכירות , מסורתית מענפי התעשייה המסורתית והמעורבת חברה

 2בתקופה של לא יותר משנתיים במהלך  כהושנתמ, מהמחזור השנתי 0%-פ נמוכות מ"היקף הוצאות המו
  .השנים שקדמו למועד תחילת התוכנית

 כאן לחצו :לפטור מתמלוגים והמחייביםר והפרטים המלאים "לקריאת חוזר המדע  
 

 כאן לחצו  :ת"לקריאת התקציר והפרטים המלאים לתוכנית מופ 
 

 תקציב מוגדלבקרוב תושק מכינת החדשנות במתווה חדש וב. 

 
מתן הפטור מתשלום התמלוגים מהווה תמריץ משמעותי לפיתוח מוצרים ותהליכי ייצור חדשים בתמיכת 

 . המדען הראשי
 
 

, תחום תמריצים ממשלתיים ומימון ראש, אברמוביץ מתן ניתן לפנות אל כי חדשנותלייעוץ והתנעת תהלי
 6070084-270  ,00728882-20/או בטלפון , Matana@industry.org.il: ל"בדוא ,באגף כלכלה

  

 ,בברכה

 רובי גינל

https://innovationisrael.org.il/file/1779/download?token=rMApQXhg
http://www.industry.org.il/files/Econmy/matan/m1_240118.pdf
mailto:Matana@industry.org.il

