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  מענקים (ללא החזר) מהמדען הראשי להשקעות 
  המסורתית בתעשייהבמחקר ופיתוח 

  31.12.15התוכנית פתוחה עד 
  

  המענק יינתן לחברות בתחום התעשייה המסורתית אשר מחזור המכירות שלהן קטן 
והיקף הוצאות המו"פ שלהן בשנה שקדמה להגשת הייצור שלהם בארץ  מרביתמיליון,  70$ -מ

  ממחזור המכירות של התאגיד. 7%הבקשה אינו עולה על 

(כולל עלויות כח אדם, תקורות, קבלני  שיוגשהמחקר והפיתוח מהתקציב  50% –סכום המענק 
  משנה, שיווק, פטנטים, חומרים וציוד).

  

 הגלובאלית התחרות עם להתמודד מנת על חדשנות ויתרונות טכנולוגיים ייחודייםל זקוקותמסורתיות  חברות
 מספקת הראשי המדען לשכת, המסורתית התעשייה בתחומי ונסיגה קיפאון למנוע מנת על .וגוברת ההולכת

 ייצרול טכנולוגית חדשנות תהליכי להטמיע נועדו ואשר זו תעשייה לצרכי במיוחד שהותאמו תמריצים
  .והעולמי המקומי בשוק תחרותיים יתרונות

  
תכניות מו"פ חדשות בתעשייה המסורתית במסלולי  1,500 -אושרו כ 2013ועד סוף שנת  2005משנת 

מיליארד  1.1- ומענקי המו"פ לפרויקטים אלה הסתכמו בכהמדען הראשי  לשכתשל  התמיכה השונים
  .שקלים

  
  :2013שנת נתוני תמיכת המדען בתעשיה מסורתית ב

 80%  פרויקטים אושרו. 136פרויקטים הוגשו למדען, מתוכם  170 - הצלחה 

  מיליון ש"ח. 80.8אלפי ש"ח. סך המענקים עמד על  600 –ממוצע מענק  
  

  מי היא חברה מתחום התעשייה המסורתית?
פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, חומרים קראמיים, חומרי  :תחומים הבאיםחברה העוסקת בייצור באחד מה

  .בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות ומזון
  

  החברות במסגרת התמיכה בתעשייה מסורתיתמקבלות מה 

 .תמיכה בעלויות כח אדם, תקורות, חומרים, קבלני משנה, ציוד, פטנטים ושיווק 

  500,000הוצאה לפיתוח תבניות, בהיקף תקציבי שאינו עולה על ₪.  

  250,000שאינו עולה על הוצאה לרכישת ידע בהיקף תקציבי ₪.  

  10% -עובדים בשיעור העסקה הקטן מ 3הוצאות שכר של עד.  

 25,000ף תקציבי שאינו עולה על הוצאות לקורסים והשתלמויות לעובדים מקצועיים בהיק ₪ 
  .הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות 
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 ,מתקציב  10%בהיקף של עד  הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל
 התוכנית המאושר.

 .הכרה בעלות שעות שימוש במכונה יקרה, אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר  

  

  2015עד סוף  -  תחום תעשייה מסורתית  -  מסלול סיוע לחברות מתחילות

   המסורתית? התעשייה תחומיב מתחילה מיהי חברה

  :הבאים התנאים כל בה שמתקיימים חברה 

  דולר. מיליון 70 מ קטנות היו הבקשה הגשת למועד שקדמה בשנה הכנסותיה  .א
 ממחזור  7%על  עולה אינו, הבקשה להגשת הקודמת בשנה החברה של פ"המו הוצאות היקף  .ב

 הבקשה להגשת בשנה שקדמה השנתי מכירותיה שמחזור חברה למעט, החברה של המכירות
  ש"ח. מיליון 10 מ נמוך

  

  :הבאות הנוספות להטבות זכאית תהא בישראל יבוצע תוצרי התוכנית של הייצור אשר מרבית חברה

 לאומית עדיפות באזורי למענקים ותוספות 50% של תמיכה שיעור.  

  המקומי לשוק גם המיועדים מוצרים ולפיתוח תכנית תהליכיניתן לאשר. 

 70 מ קטנות היו הבקשה הגשת למועד שקדמה בשנה הכנסותיול תמלוגים תשלום מחובת פטור 
 .דולר מיליון

  

  לפנייה לביצוע הגשה לקבלת מענק, אנא פנו אל:

  

  נילי שוחט, שותפה

  ספארק יועצים

052-3477807  

nilil@spark‐consulting.co.il 
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Nonrefundable Grants For Firms In The Traditional Industry Field  

Given By The Chief Scientist  
For Investments In Research and Development  

This program is open until the 31/12/15 
 

A grant will be given to companies in the traditional industry field whose sales turnover is less 
than $ 70 million, most of their production is in Israel, and the extent of their R&D expenses for 
the year pervious to filling the grant request is no more than 7% of the corporation’s total sales. 

The amount of the grant ‐ 50% of the R&D budget submitted (including personnel costs, 
overheads, subcontractors, marketing, patents, materials and equipment). 

 
Traditional companies need innovation and unique technological advantages in order to face the 
increasing global competition. In order to avoid lack of progress and even regression in the fields 
of traditional industry, the Chief Scientist provides incentives specifically geared to the needs of 
this industry and are intended to implement technological innovation processes and create 
competitive advantages in both the domestic and international markets. 
 
Since 2005 and up to the end of 2013, 1,500 new R&D programs were approved by the Chief 
Scientist’s traditional industry support tracks, and R&D grants for these projects totaled at 1.1 
billion NIS. 
 
Chief Scientist support of traditional industry in 2013: 
 80% success rate ‐ 170 projects were submitted to the Chief Scientist, of which 136 projects 

were approved. 
 Average grant – 600,000 NIS. Total of grants amounted to 80.8 million NIS. 
 
What is a traditional industry company? 
A company that manufactures products of one of the following: plastics, rubber, metal, glass, 
ceramic materials, building materials, textiles, wood, leather, paper, jewelry and food. 
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What do companies receive as part of the traditional industry support? 
 Support for personnel costs, overheads, materials, subcontractors, equipment, patents and 

marketing. 
 A budget for development templates, totaling no more than 500,000 NIS 
 A budget for knowledge acquirement, totaling no more than 250,000 NIS 
 A budget for the salaries of up to 3 employees at an employment rate of less than 10%. 
 A budget for courses and seminars for the professional staff, totaling no more than 25,000 NIS 
 A direct budget for the development of unique production machinery. 
 A budget for commercialization and marketing of the program’s products abroad, totaling at 

no more than 10% of the program’s approved budget. 
 Recognition of hourly cost of expensive machinery, which are necessary to use for the purpose 

of research. 
 
Support track for companies first starting out in the traditional industry field: 
What is considered a traditional industry company first starting out? 
A company which meets all of the following conditions: 
1) Revenues in the year pervious to filling the grant request were smaller than $70 million. 
2) The scope of the company's R & D expenses in the year pervious to filling the grant request do 

not exceed 7% of the total sales of the company, other than a company with the yearly sales 
turnover of the year pervious to filling the grant request is less than 10 million NIS. 

 
A company that produces most its products of the program in Israel will be entitled to the 
following additional benefits: 
 A 50% support rate and additions to grants in national priority areas. 
 It is possible to approve a plan for developing processes and products intended for the 

domestic market as well. 
 Exemption from payment of royalties. 
 
 
For filing a request for a grant, please contact: 
 
 
Nili Shohet, Partner 
 
Spark Consultants 
052‐3477807 
nili@spark‐consulting.co.il 
 
 
 
 


