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 5.2022 תמריצים חוזר 
תמיכה בפרויקטי מו"פ דואלי צבאי,  ים ל קורא ותקול

 2022במהלך יולי בקשות הגשת  -בטחוני ומסחרי 
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

ומפא"ת (משרד הביטחון) מזמינות חברות ביטחוניות ואזרחיות    רשות החדשנות
  להגיש בקשות לתמיכה בהוצאות מחקר ופיתוח של פרויקטים בתחומים אלו.  

 פורסמו שני קולות קוראים: 
חברות ביטחוניות  ל  – קול קורא למו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי  •

פתרונות  ואזרחיות להגיש בקשה למענק לתמיכה במחקר ופיתוח של 
טכנולוגיים חדשניים לאתגרים ביטחוניים ואזרחיים. קול קורא זה נפתח  
במסגרת מסלול מימ"ד שמטרתו לעודד ולסייע בשלבים המוקדמים של  

על הטכנולוגיה המפותחת להתאים הן   - מחקר טכנולוגי ראשוני ודואלי 
 לשוק האזרחי הן לשוק הצבאי.  

מהוצאות   50%-20%התמיכה הכספית במסלול זה נעה בשיעורים של 
 המו"פ המאושרות.  

 03/07/2022תאריך אחרון להגשה במסלול זה הינו 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


הקול הקורא מיועד   –  קול קורא לתוכניות מו"פ דואלי בתעשיית הייצור  •
טיס/תחבורה,  -לחברות תעשיית הייצור הפועלות בענפים ביטחוניים (כלי 

ניות, מערכות אופטיות, לייזר ועוד) ומעוניינות לבצע  מערכות אלקטרו
בטחוני וכן בעלות  -תוכנית מו"פ דואלי, שנותנת מענה לפער מבצעי 

בקול קורא זה ניתן    פנים).-פוטנציאל ממשי בשוק האזרחי (לרבות ביטחון 
להגיש בקשה משותפת לשתי חברות ייצור או שיתוף פעולה בין חברת  

 ייצור ויזם. 
  50%- 30%במסלול זה ינועו בין הזוכות שיעורי התמיכה להצעות 

  מיליון ₪. 5ת תקציב שנתית של גבלהמאושרות, במ מהוצאות המו"פ 
מהפעילות במוסד מחקר   20%עבור ביצוע   10%תינתן תוספת של 

 ישראלי או אם מיקומו של המפעל באיזור פיתוח א'.  
 28/07/2022תאריך אחרון להגשה במסלול זה 
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 למידע ופרטים נוספים: 
 .  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל רו"ח 

 .  Deloitte,חטיבת המס  תמריצים, מחלקת מנהל בכיר ב ,אלון נרדי 
 . Deloitte, מנהלת במחלקת תמריצים, חטיבת המס,  גרוסו-ענת ניצן

 
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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