תזכורת  31 -בדצמבר  - 2012מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח
במסלול לתעשייה מסורתית ,הפטור מחובת החזר מתמלוגים
אוקטובר 2012
חוזר מקצועי מספר 94/12
ברצוננו להזכירכם ,כי  31בדצמבר  2012הינו המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה במחקר
ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית ,הנהנה מפטור מחובת החזר תמלוגים.
בשנת  2009המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה השיק תכנית סיוע לתעשייה
מסורתית ,אשר נועדה לעודד את המחקר והפיתוח ,על מנת לצור יתרון תחרותי בשוק הגלובלי
ולהטמיע חדשנות טכנולוגית בתאגידים מתחום זה.
להלן עיקרי התכנית:
•

תנאים מקדימים להגשת התכנית
• התאגיד המגיש מסווג על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בענף תעשיות הטכנולוגיה
המסורתית או בענף תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית.
•

היקף הוצאות המחקר והפיתוח של התאגיד בשנה הקודמת להגשת הבקשה ,אינו עולה
על  7%ממחזור המכירות שלו.

•

מחזור מכירותיו השנתי של המגיש ,בשנה שקדמה להגשת הבקשה ,לא היה נמוך מ10-
מליון ש" ח.

•

הוצאות מוכרות
שכר עבודה ,חומרים 33% ,פחת על הציוד ,קבלני משנה ,עורכי פטנטים ,רכישת ידע.

•

היקף הסיוע
 50%תמיכה מתקציב המחקר והפיתוח המאושר על ידי המדען הראשי.

•

הטבות ייחודיות לענפי התעשייה המסורתית
• מתן ייעוץ פרטני למפעלים על ידי בודק מקצועי לחברות הפונות לראשונה )מהות
התכנים הנדרשים בטופס הבקשה(.
•

דיון נפרד של ועדת המחקר בפרויקטים מהתעשייה המסורתית.

•

הכרה בהוצאות פיתוח אב טיפוס אחד ,גם אם ישולב בהמשך בייצור .פיתוח שאר אבי
הטיפוס בהתאם לכללים המקובלים.
יצוין ,כי מכירת אב הטיפוס תחייב החזר התמיכה בגינו בהתאם לכללים המקובלים.

•

תאגידים שמגישים לראשונה תוכנית מחקר ופיתוח  -הכרה בהוצאות רטרואקטיביות של
 6חודשים בגין עובד אקדמאי שנקלט מתעשיית ההייטק או מהאקדמיה ,לצורך איתור
רעיונות והגשת תוכנית מחקר ופיתוח .האישור כפוף לאישור תוכנית המחקר ופיתוח
בוו עדת המחקר.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

•

•

פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של התאגיד ,יוכר בהיקף תקציב עד 500
אלף ש" ח .פיתוח תבניות ניסיוניות  -בהתאם לכללים המקובלים )לחומרים ומתכלים(.

•

תוכר הוצאה בסכום של עד  250אלף ש" ח ,לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי בתוכנית
המחקר והפיתוח ) טכנולוגיה ספציפית ו/או קניין רוחני( ,ובתנאי שהרכישה נעשתה
במהלך שנת המחקר והפיתוח המאושרת והרכישה אינה מבעלי עניין.

•

בכפוף להצדקה כלכלית ,תאושר תוכנית למחקר ופיתוח תהליכי ומחקר ופיתוח,
למוצרים המיועדים גם לשוק המקומי.

•

קליטה של תושב חוזר אקדמאי ,שיועסק בתאגיד כעובד מחקר ופיתוח בכיר  -בכפוף
לאישור מיוחד  -ניתן להכיר בחריגה מתקרת השכר המקובלת.

•

תאגידים מענפי התעשייה המסורתית רשאים להגיש תוכניות מחקר ופיתוח ,במהלך כל
השנה.

•

תאגידים מענפי התעשייה המסורתית שפונים לראשונה למדען הראשי ,פטורים במהלך
השנתיים הראשונות מחובת שעון פרויקטים אלקטרוני ,אך נדרש ניהול דיווח ידני של
שעות החוקרים למשימות השונות.

•

החל מיום ה1-בינואר  ,2009ניתן להכיר בהוצאות שכר של עד שלושה עובדים בשיעור
העסקה הקטן מ.10% -

תמלוגים
תאגידים במסלול תמיכה זה יהיו פטורים מחובת החזר התמלוגים בגין תוכניות מחקר
ופיתוח שהוגשו החל מיום ה 1-בינואר  2009ועד יום ה 31-בדצמבר .2012
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