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חוזר תמריצים 15.2018
קולות קוראים להגשת בקשות סיוע בתחומי
הסייבר – תמיכה בפיתוח פיילוטים בסייבר
ובפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הסייבר

שלום לכולם,
רשות החדשנות ,בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ,יצאה בתכנית
לקידום מחקר ופיתוח בתחומי הגנה בסייבר ,במסגרתה פרסמו שני קולות קוראים
לקבלת מענקים.
המועד האחרון להגשת בקשה למענק במסגרת שני הקולות הקוראים הינו ה15-
באוקטובר .2018
 .Iהגשת בקשות סיוע לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך בתחום טכנולוגיות הגנה
בסייבר ("חדשנות פורצת דרך בסייבר")
 המטרה  -תמיכה בתכניות המציגות פתרונות פורצי דרך ,שהינן בעלות פוטנציאל
השפעה משמעותי על תעשיית הגנת מרחב הסייבר העולמית.
 היקף התמיכה -
 oמענק של עד  66%מהוצאות המחקר והפיתוח של התקציב המאושר.
 oתוספת תמיכה של  10%לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית.
 oהתקציב המאושר יהיה עד כ 5-מיליון  ₪לשנה.

. חודשים36 – 12 - משך התכנית



) והרצה של טכנולוגיותProductiztion( " הגשת בקשות סיוע לפיתוח "המצרה.II
 בשיתוף עם לקוח בישראל או בעולם,)"בתחומי הסייבר ("פיילוטים בסייבר
 תמיכה לטובת גישור על הפערים במעבר משלב הוכחת היכולת-  המטרה
.הטכנולוגית לשלב בו מפותח מוצר חדש ועובד
 כתלות במיקום הלקוח שבו נערכת תכנית ההמצרה או-  היקף התמיכה
ההרצה
₪  מיליון1  בהיקף תקציב של, מהתקציב המאושר50%  עד20% מענק בשיעור
.₪  מיליון2.5 ועד
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