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חוזר תמריצים 11.2018
קול קורא לעידוד תכניות בתחומי החקלאות (אגריטק)
הגשת בקשות עד  15בספטמבר 2018

שלום לכולם,
רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד החקלאות ,פרסמה קול קורא להגשת בקשות
סיוע עבור תכניות בתחומי החקלאות (אגריטק) .
הקול הקורא מיועד לתכניות בתחומי האגריטק :טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי
חיים ,המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים ,וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך
הגידול של צמחים ובעלי חיים ,לרבות שיטות ותשומות.
מטרת הקול הקורא היא קידום תכניות שיצורו אימפקט משמעותי ליצירת ולצמיחת
החברות העוסקות באגריטק.
המסלול מקנה מענק בשיעור של עד  20%עד  50%מההוצאות המוכרות .חברות
הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של  ,10%ובאזור עוטף עזה תינתן
תוספת תמיכה של . 25%

 בספטמבר15-המועד האחרון להגשת בקשה במסגרת קול קורא זה הינו ה
.2018
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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