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הנדון:

קול קורא לעידוד תכניות בתחומי החקלאות (אגריטק) – הגשת בקשות עד יום 15.9.2018

רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד החקלאות ,פרסמה קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות בתחומי
החקלאות (אגריטק).
מטרת הקול הקורא היא להוביל לאימפקט משמעותי בתחום ולקדם תכניות שיובילו ליצירת ולצמיחת חברות העוסקות
בתחומי האגריטק:
פיתוח טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים ,המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים ,וכן פיתוח מוצרים לשיפור
ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים ,לרבות שיטות ותשומות.
לצורך הסיוע ,הוקצה לקול הקורא תקציב ייעודי של  10מיליון ש"ח.
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  15בספטמבר .2018

שיעור המענק
ההגשה תתבצע דרך מסלול הטבה מס'  1של קרן המו"פ .במסלול זה ,תנאי המענק הם כדלקמן:
 מענק בשיעור של  20%עד  50%מההוצאות המוכרות.
 תוספת תמיכה של  10%לחברות הפועלות באזורי פיתוח.
 תוספת תמיכה של  25%לחברות הפועלות באזור עוטף עזה.
קריטריונים לקבלת המענק
נוסף על השתייכות לתחום האגריטק ,התכניות ייבחנו בהתאם לקריטריונים שלהלן:
 תכנית המו"פ היא בעלת חדשנות וייחודיות טכנולוגית.
 בתכנית קיימים אתגרים מדעיים וטכנולוגיים ,וישנם סיכוני פיתוח משמעותיים.
 החברה בעלת יכולות ביצוע הפיתוח ,ויכולות ניהול ומימוש הפרויקט.
 להצלחת הפרויקט יש פוטנציאל להוביל לצמיחה עסקית-כלכלית של החברה.
 הפרויקט בעל פוטנציאל של תרומה טכנולוגית ותעסוקתית לכלכלה הישראלית.

יתרונות קבלת המענקים במסגרת הקול הקורא
 עידוד מו"פ חדשני בסיכון גבוה ,המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות ,מקנה לחברה יתרון
תחרותי משמעותי ומאפשר חדירה לשווקים חדשים.
 מודל מימון אטרקטיבי :קבלת הטבות כספיות משמעותיות והשתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח,
ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות – חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על
ידי תשלום תמלוגים ממכירות ,רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 תמיכה המהווה תו איכות ,ומקלה על גיוס משקיעים בהמשך הדרך.

לצפיה בקול הקורא באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
אנו נשמח להמשיך ולסייע בליווי ,בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות ,ובכל שאלה שמתעוררת.
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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