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 2.2016 תמריצים חוזר
טכנולוגית במוצרים הנותנים מענה  חדשנות תכנית לעידוד

 לאתגרי המגזר הציבורי
 22.5.2016קול קורא ראשון: הגשת בקשות לקבלת מענקים עד 

 



 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

)לשעבר לשכת המדען הראשי( והמיזם הלאומי  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

ליזמים המציעים מענה לאתגרי מעניק סיוע "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, 

  .המגזר הציבורי ולצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות

 

ציבוריים  מכירות למדינה, לחברות ממשלתיות ולתאגידיםבמסגרת תכנית זו, 

 .בישראל אינן חייבות בתשלום תמלוגים

 

 התכנית מיועדת למיזמים שנותנים מענה לאתגרים הבאים: 

 שיפור השירות שנותנים משרדי הממשלה וגופים ציבוריים 

 ייעול וטיוב תהליכים ושירותים ציבוריים 

 הנגשה יעילה של מידע לציבור 

 הגנה על מערכות מידע ציבוריות 

 

חינוך  רווחה דיגיטלית, למיזמים בתחומים הבאים: בריאות דיגיטלית,עדיפות תינתן 

 אתגרים בין ארגוניים רוחביים במגזר הציבורי.ורגולציה פיננסית דיגיטלית  דיגיטלי,

 

 התכנית מיועדת לתמוך בשני סוגי מסלולים:

מהתקציב המאושר ועד למענק  50%תמיכה כספית בשיעור של עד : תכנית מו"פ .1

 חודשים. 24לתקופה של עד ש"ח  4,000,000בסך של 

: הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של רעיון – מו"פ-תכנית קדם .2

מהתקציב המאושר ועד למענק בסך של  90%תמיכה כספית בשיעור של עד 

 חודשים. 18, לתקופה של עד ש"ח 300,000

 

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 

 לחצו כאן - 30.8בהוראת מנכ"ל לצפייה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 6085275-03מנהלת בכירה, מחלקת תמריצים,  ,שירן רוזנבלום
 6086192-03מנהלת, מחלקת תמריצים,  ,אנני דגני

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים

2014 
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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.
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