 8פברואר2018 ,
חוזר לקוחות מספר 12/2018

עבור לקוחות המשרד
מסלול חדש למענקי מו"פ בתעשיית הייצור – מופ"ת


רקע  -תעשיית הייצור מתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת .כדי למנוע קיפאון ונסיגה
בתחומי תעשיית הייצור ,הרשות לחדשנות השיקה מסלול ייעודי לתעשיית הייצור – מופ"ת ,ומספקת תמריצים
שהותאמו במיוחד לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.



הרחבת הזכאות למסלול תעשיה מסורתית  -מהיום ,יוכלו לפנות למסלול זה ,גם חברות מענפי הטכנולוגיה
המעורבת-עילית ,בתחומים כגון :כימיה ,קוסמטיקה ,נשק ותחמושת ,ציוד חשמלי ,ייצור מכונות ,רכב וכדומה,
בתנאי שעונה על התנאים הבאים:









-

למעלה מ  50%מהכנסתו בשנה שקדמה להגשת הבקשה נבעה מיי צור תעשייתי של מוצרים בענפי
הטכנולוגיה מעורבת – עילית

-

במועד הגשת הבקשה מספר עובדי הייצור במפעל הינו לפחות ( 30%אך לא פחות מ  3עובדים),

-

מספר עובדי המו"פ בו הינו לכול היותר ( 10%אך לא יותר מ  25עובדים)

הפחתת שיעורי התמלוגים – לחברות עם הכנסה נמוכה מ  $70Mבשנה .שיעורי התמלוגים יחושבו באחוזי ם
ממחיר המכירה של המוצר כמפורט:
-

תאגיד שהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על  – $70Mתמלוגים בשיעור של 1.3%

-

תאגיד שהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על  – $70Mתמלוגים בשיעור של 5%

תוספות להיקף התמיכה:
-

תוספת של  10%לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א'

-

תוספת של 10%אם לפחות  30%מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר תעשייתי מוכר

הטבות נוספות:
-

הוצאה לפיתוח תבניות שישתלבו בהמשך בקו הייצור של המפעל – עד ₪ 500,000

-

הוצאה לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ואבטיפוס – עד ₪ 500,000

-

רכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי מתכנית הפיתוח – עד ₪ 250,000

-

הוצאות מסחור ושיווק בחו"ל – בהיקף של עד  15%מתקציב התכנית

הטבות ייחודיות לחברות קטנות ובינוניות שמייצרות בארץ:
-

בשלוש תיקי המו"פ הראשונים – החברות יהיו זכאיות לפטור מתמלוגים ולמענק בשיעור  50%מהתקציב
המאושר

-

לאחר מיצוי תקופת הפטור מתמלוגים ,החברות תהיינה זכאיות לתשלום שיעור תמלוגים מופחת של
1.3%

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
אורית סולומונוב ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@il.ey.com :
קמיל גזיזוב ,טל' ,054-2175222 :מיילKamil.Gazizov@il.ey.com :
דקל רון ,טל' ,052-4677698 :מיילDekel.ron@il.ey.com :
גל גינת ,טל' ,050-2009214 :מיילGal.Ginat@il.ey.com :
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים
פעילויות מו"פ.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בברכה,
קוסט פורר גבאי את קסירר

