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קולות קוראים להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות בתחומי הסייבר– הגשת בקשות עד יום
15/10/2018

רשות החדשנות ומערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ,פועלים במשותף לקידום מחקר ופיתוח בתחומי הגנה
בסייבר ,במסגרת תכנית שבה יושקעו  90מיליון  ₪ב 3-השנים הקרובות .מטרת התכנית הינה לתת מענה לצרכים
ולפוטנציאל הייחודי של תעשיית הגנת הסייבר בישראל ,לקדם את יכולות תעשיית הגנת הסייבר הישראליות ,ולשפר
את יכולת התחרותיות של תעשיית הגנת הסייבר בישראל ומיצובה בחזית התחום בעולם.
בהתאם לכך התפרסמו שני קולות קוראים ,במסגרתם תתאפשר הגשת בקשה לקבלת מענק לתמיכה ומימון של תכנית
למחקר ופיתוח של טכנולוגיות הגנה בסייבר.
המועד האחרון להגשת בקשה למענק במסגרת שני הקולות הקוראים הינו ה 15-באוקטובר .2018
קבלת התשובות צפויה להיות במהלך חודש דצמבר .2018

 .Iסיוע לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך בתחום טכנולוגיות הגנה בסייבר ("חדשנות פורצת דרך בסייבר")
מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר המציגות פתרונות פורצי דרך בתחום ההגנה בסייבר
ברמה העולמית ,אשר מיועדים ליצירת עוגנים טכנולוגיים שעל בסיסם יוכלו להיווצר חברות סייבר גדולות בישראל.
ההטבות הניתנות במסגרת התוכנית





מענק בגובה של עד  66%מהוצאות המחקר והפיתוח של התקציב המאושר.
תוספת תמיכה של  10%לחברות הפועלות באיזורי עדיפות לאומית.
התקציב המאושר יהיה לכל היותר  5מיליון  ₪לשנה.
תוכניות המוגשות במסגרת התוכנית יכולות להימשך עד  36-12חודשים.

הכרה בהוצאות מיוחדות
 הכשרה מתקדמת בתחום הגנת הסייבר ,חקר שוק ,יעוץ עסקי ,תכנית עסקית והשתתפות באירועי סייבר
טכנולוגיים בעולם ,בהתאם לכללי מס הכנסה ועד תקרה שנתית בסך .₪ 20,000
 הוצאה של עובדי מו"פ בהיקף מצטבר של לפחות  80%מסה"כ הפעילות המאושרת בתוכנית .אישור לתכניות
בעלות היקף הוצאות עובדי המו"פ הנמוך מ 80%-יינתן במקרים חריגים.
 כלל ההוצאות בגין קבלן משנה בחו"ל יוכרו בשיעור השתתפות שבו נתמך תיק המו"פ.
 .IIסיוע לפיתוח "המצרה" ( )Productiztionוהרצה של טכנולוגיות בתחומי הסייבר ("פיילוטים בסייבר")
מטרת התוכנית
סיוע לחברות סייבר ישראליות לצלוח את חסם הכניסה שבין פיתוח הטכנולוגיה לבין הטמעת המוצר בשוק .התוכנית
תספק תמיכה בתהליכי הוכחת היתכנות ) (POCו"המצרה" ) (Productizationומעבר משלב הוכחת היכולת לשלב
פיתוח המוצר המוגמר.
במונחי "מוכנות טכנולוגית" ( )TRL-Technology readyness levelמטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן
מוכנות טכנולוגית ברמה של ( TRL 4/5שלב  (Validation in Laboratoryלהגעה ל ( TRL 7/8שלב Actual
.)system qualified through test & demonstration
ההטבות הניתנות במסגרת התוכנית





הוכחת היתכנות של מוצר עם לקוח בארץ:
שיעור מענק של  20%או  30%מהתקציב המאושר ,לתכנית בהיקף תקציב של עד  1מיליון .₪
הוכחת היתכנות של מוצר עם לקוח אחד מחוץ לישראל:
שיעור מענק של  40% ,30%או  50%מהתקציב המאושר ,לתכנית בהיקף תקציב של עד  1.5מיליון .₪
הוכחת היתכנות של מוצר עם שני לקוחות מחוץ לישראל:
שיעור מענק של  40% ,30%או  50%מהתקציב המאושר ,לתכנית בהיקף תקציב של עד  2.5מיליון .₪
תוכניות המוגשות במסגרת תת מסלול זה יכולות להימשך כ 12 -חודשים.

הכרה בהוצאות מיוחדות
 יוכרו עלויות קב"מ אינטגרציה בשיעור השתתפות שבו נתמך תיק המו"פ.
 יואשרו הוצאות לקב"מ אינטגרציה בחו"ל גם אם ישנה חלופה לאותה פעילות בארץ.
יתרונות קבלת המענקים במסגרת התכניות
 מודל מימון אטרקטיבי :קבלת הטבות כספיות משמעותיות והשתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח.
 תמיכה המהווה תו איכות ,ומקלה על גיוס משקיעים בהמשך הדרך.
 אימפקט על החברה :תוכנית התמיכה פיילוטים מאפשרת לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור
ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות יישום באתר/י הניסוי.
 עידוד מו"פ חדשני בסיכון גבוה ,תוכנית התמיכה בחדשנות פורצת דרך בסייבר מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני
פיתוח ,המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות ,אשר מקנה לחברה יתרון תחרותי משמעותי
ומאפשר חדירה לשווקים חדשים.
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לצפיה בקול הקורא "חדשנות פורצת דרך בסייבר" באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
לצפיה בקול הקורא "פיילוטים בסייבר" באתר רשות החדשנות – לחצו כאן
 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול2 'לצפיה בנוהל מסלול הטבה מס
 לחצו כאן- משנה ו 'מסלול לתמיכה משותפת עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה

. ובכל שאלה שמתעוררת, בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות,אנו נשמח להמשיך ולסייע בליווי
 או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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