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 8.2018חוזר תמריצים 

 ימסלולמסגרת בלתכניות הרצה )פיילוטים( ים קורא ותקול

הגנת בריאות דיגיטלית,  מים הבאים:תמיכה בחדשנות בתחו

 ותחבורה חברות ממשלתיות, הסביבה

 

 

 שלום לכולם,

התומכים בתוכניות הרצה  פרסמה קולות קוראים במסלולים רשות החדשנות

 :בתחומים הבאים . המסלולים מיועדים לחברות טכנולוגיה ישראליות)"פיילוטים"(

 בשיתוף עם משרד הבריאות ומטה ישראל , הדיגיטלית תמסלול לתחומי הבריאו

 דיגיטלית.

 עם המשרד להגנת הסביבה בשיתוף ,תחומי הגנת הסביבהמסלול ל.  

 בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות ,מסלול באתרי חברות ממשלתיות. 

 מנהלת תחליפי נפט עם משרד התחבורה ובשיתוף עם , מסלול לתחומי התחבורה

 .ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה

 



 ,מיועדת לחברות טכנולוגיה ישראליות הרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית כניתת

בתחום הבריאות הדיגיטלית. התמיכה תינתן  ,שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל

לתכניות אשר יבוצעו באתרי ארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים 

במסגרת מסלול משנה זה תתאפשר הגשת בקשה או מידע הנמצאים ברשותם. 

תמיכה כספית בשיעור של המקנה  חברות תעשייתיות :םמסלולי-באחד משני תתי

 תמיכה כספית בשיעור המקנה בריאות דיגיטליתו המו"פ המאושרותמהוצאות  50%

 75%או  60%תמיכה בשיעור של . מהוצאות המו"פ המאושרות 50% – 20% של

ת בעלות ותינתן לתוכני( 60%)לחברות תעשייתיות מהוצאות המו"פ המאושרות 

בישראל פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור 

 .ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה

 . 2018באוגוסט  11 הינוהקורא הנוכחי  המועד האחרון להגשת בקשות בקול

 

גיות פיתוח ויישום טכנולולעודד  נועדה כנית הרצה בתחומי הגנת הסביבהת

להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה  ,חדשניות בתחומי הגנת הסביבה

מהעלויות  50% עד המסלול מקנה מענק בשיעור של .ות של מזהמיםבפליט

אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה , פרויקטב המאושרות

 20%, תוספת של בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו

 .באזור עדיפות לאומית מיםממוק ואתר ההרצה שאושרופעילות המו"פ ובמידה מענק 

 . 2018 באוגוסט 4כחי הינו והמועד האחרון להגשת בקשות בקול הקורא הנ

 

לחברות טכנולוגיה ישראליות  תמיועד הרצה באתרי חברות ממשלתיותכנית ת

 50% – 20% תמיכה כספית בשיעור שלבמסגרת המסלול תינתן  .שאינן ממשלתיות

מהוצאות המו"פ המאושרות  60%של תמיכה בשיעור . מהוצאות המו"פ המאושרות

תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה 

 .התמיכה תתאפשר בכל התחומים בהן פועלות החברות הממשלתיות. הממשלתית

 . 2018באוגוסט  11 הינוהקורא הנוכחי  המועד האחרון להגשת בקשות בקול

 

טכנולוגיות ותפיסות הפעלה פיתוח ויישום מיועדת ל הרצה בתחומי התחבורהכנית ת

ולייעול ושיפור חדשניות במערך התחבורה, אשר יקדמו את המצב התחבורתי 

 תמיכה כספית בשיעור של במסגרת המסלול תינתן התחבורה בישראל ובעולם. 

המו"פ  מהוצאות 75%תמיכה בשיעור ו מהוצאות המו"פ המאושרות 50% – 20%

המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור 

 .התחבורה בישראל

 . 2018 באוגוסט 4כחי הינו והמועד האחרון להגשת בקשות בקול הקורא הנ

 

 לחצו כאן –לצפייה בחוזר המלא 
  

 למידע ופרטים נוספים:

 Global Investment and Innovationמוביל פרקטיקת שותף,  ,רו"ח נדב גיל

Incentives :'03-6085378, חטיבת המס, טל 

 Global Investment and, ראש תחום מענקי מו"פ וחדשנות, דירקטור ,אנני דגני

Innovation Incentives03-6086192ס, טל': , חטיבת המ  

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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