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חוזר לקוחות מספר 70/2018

עבור לקוחות המשרד
עדכון מסלולי רשות החדשנות לחברות הזנק וצמיחה
רשות החדשנות מעדכנת את מסלולי הסיוע  ,המיועדים לחברות הזנק ,במסגרת מסלול חברות מתחילות,
ולחברות צומחות ,במסגרת קרן המו"פ.
תנאים של המסלול
היסטוריית גיוסים

היקף מכירות

תקציב מבוקש
מועדים להגשת
הבקשה

שיעור המענק
גיל החברה
הכרה בהוצאות
שיווק
מימון משלים

מסלול קרן המו"פ
מסלול חברות מתחילות
החברה גייסה למעלה מ 10-מיליון דולר
היקף הגיוסים של החברה ממועד
באמצעות קבלת השקעות הון ,מענקים או
התאגדותה עד מועד הגשת הבקשה
אינו עולה על  10מיליון דולר ,מכל סוג הלוואות מכל גוף שהוא
ומין שהוא (לרבות השקעות הון,
מענקים והלוואות)
חברות שהיקף מכירותיהן השנתי אינו חברות שסך המכירות שלהן ב12-
עולה על  1מיליון דולר בשנה
החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה,
הקלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה או באחת מבין חמש השנים הקלנדריות
שקדמו למועד הגשת הבקשה ,הינו
לפחות  1מיליון דולר
אין הגבלה
תקציב שלא יעלה על  10מיליון ₪
לשנה
בקשות שתקציבן המצרפי (לא כולל
בכל ימות השנה
הגשות בקול קורא) נמוך מ 15-מיליון ₪
יוגשו בכל ימות השנה.
בקשות שתקציבן המצרפי (לא כולל
הגשות בקול קורא) מעל  15מיליון ₪
יוגשו לא יאוחר מה 30-בנובמבר בכל
שנה קלנדרית.
בין  20%ל 50%-מהתקציב המאושר
 30%או  50%מהתקציב המאושר
אין מגבלה
אין מגבלה
עד  15%מהתקציב המאושר
אין
לחברה שקיבלה את אישור הוועדה
ניתנת האפשרות להראות את המימון
המשלים תוך  6חודשים לאחר מועד
האישור

עם קבלת האישור

*שינויים נוספים במסלול חברות מתחילות:
החברות תוכלנה לבצע פרויקטים נוספים כמו תכניות הרצה ("פיילוטים") ,פרויקטים משותפים במסגרת קרנות דו-
לאומיות והשתתפות בתכניות  SMEשל האיחוד האירופי

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
קמיל גזיזוב ,טל' ,054-2175222 :מיילKamil.Gazizov@il.ey.com :
אורית סולומונוב ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@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.
קוסט פורר גבאי את קסירר

