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הנדון :מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי – הגשת בקשות עד 1
ביולי 2018

רשות החדשנות פרסמה קול קורא להגשת בקשות במסגרת המסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה
המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי ("המסלול") .מסלול זה הושק במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" של
המשרד לשוויון חברתי ,ומהווה כלי נוסף של הממשלה לתמרוץ חדשנות באמצעות רכש מקדים של פתרונות
טכנולוגיים חדשניים.
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  1ביולי .2018
המטרות העיקריות של המסלול
 שיפור איכות השירות הממשלתי-ציבורי לאזרח ,לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור
 ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים ,לרבות הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית
 הנגשת מידע לציבור
 הגנה על מערכות מידע של המגזר הציבורי
ההטבות הניתנות במסגרת המסלול
 עבור בקשות שהתקציב המאושר שלהן עולה על  300אלף ש"ח ,אך לא יותר מ 4-מיליון ש"ח :יינתן מענק
בשיעור של  50%מהתקציב המאושר לתקופה של עד  12חודשים.
 עבור בקשות שהתקציב המאושר שלהן הוא עד  300אלף ש"ח :יינתן מענק בשיעור של  80%מהתקציב
המאושר לתקופה של עד  12חודשים.
יתרונות המסלול
 מסלול ללא תמלוגים :מכירות למדינה ,לחברות ממשלתיות ולתאגידים ציבוריים בישראל אינן חייבות בתשלום
תמלוגים.
 לקוח ראשון משמעותי :הממשלה יכולה לאפשר "ניסוי שטח" בהיקף נרחב ועל בסיס תשתיות לאומיות .הצלחה
בהוכחת ההיתכנות ומכירה ללקוח ממשלתי מהווה מקפצה ללקוחות ולשווקים נוספים בארץ ובעולם.
 מודל מימון אטרקטיבי :המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח ,אך לא ברווחים או
בהצלחות עתידיות .חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה ,על ידי תשלום תמלוגים
ממכירות ,רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

הבקשות ייבחנו לפי אמות מידה של חדשנות טכנולוגית.
תחומים מועדפים במסגרת הקול הקורא הנוכחי
 חינוך דיגיטלי
פתרונות ללמידה מרחוק; למידה מעורבת ) (Blended Learningבחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במסגרות
השונות (בית ספר ,כיתה ,בית ,טיול וכד'); סיוע למורה בכלי עזר להוראה; כלים חדשניים להערכת לומדים;
שיפור אוריינות דיגיטלית; משחוק (גיימיפיקציה) למידה; עידוד פיתוח קוד; רובוטיקה; "מייקינג"; יזמות
ויצירתיות; חיבור וניתוח מידע במערכת החינוך; מתן כלים לשחקנים במערכת .
 רווחה דיגיטלית
כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים  -פיתוח שירותי רווחה מרחוק; פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לבעלי
מוגבלויות ,לילדים ולנוער ,לאוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ו/או לאוכלוסייה בשיקום אלימות ועבריינות;
כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית ,התנדבותית ובנושאי פרט ומשפחה; התמודדות עם מצוקה נפשית
ומניעת אלימות.


בריאות דיגיטלית
שיפור תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים במערכת הבריאות; פתרונות מערכתיים לרפואה מותאמת אישית
ורפואה מרחוק; קידום בריאות ומניעת חולי; הנגשה וטיוב מידע רפואי; פתרונות לאתגרים הבאים :הזדקנות
האוכלוסייה ,מחלות כרוניות ,ריבוי תחלואה ,תמותת פגים ותינוקות ,זיהומים נרכשים ,פערי שפה ותרבות בין
מטפלים למטופלים ,דכאון ובדידות לאחר לידה ,טעויות רפואיות ועומס במערכת הבריאות.



תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי
כלים לאיתור פוטנציאל וכישורים; מיון ,הכוון והשמת כוח אדם בתעסוקה ובפרט בתחומים טכנולוגיים; כלים
לשיפור כישורי ליבה ,לעידוד יזמות ובפרט יזמות טכנולוגית; כל הכלים בדגש על תמיכה בשילוב אוכלוסיות
הנמצאות בתת-ייצוג בתעשייה או מפריפריה חברתית  /גיאוגרפית; הנגשת מידע אודות שוק העבודה; כלים
תומכים לאכיפה ,לייעול ולעמידה בדרישות בטיחות בעבודה ופיתוח הון אנושי בתחום זה .



שלטון מקומי דיגיטלי
פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת
הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות ,ובפרט :ניטור ובקרה ,שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ
רשותי) ,שיתוף והעצמת תושבים .



כלכלה דיגיטלית
הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה; השוואת מחירים מקומית
ו/או בינלאומית; עידוד התחרותיות במשק; פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה ,מסחר
ושירותים.



שירותים משפטיים דיגיטליים
כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי :אוטומטיזציה של פעולות משפטיות (הכנת מכרזים או
חוזים פשוטים) ויכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט  (Text Analysis, Deep Learningו )-AIלטובת
תיוג חכם והפקת תובנות ,זיהוי דפוסים ,וייעול קבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי.



שירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
כלים דיגיטליים לסיוע לאזרחים ותיקים בנושאי תעסוקה ,הכנה לפרישה ודיור; כלים להתמודדות עם הזדקנות
האוכלוסייה ,דכאון ובדידות בגיל השלישי; כלים ללמידה ולשיפור אוריינות דיגיטלית; התאמת שירותים רפואיים
דיגיטליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.



שירותים ותשתיות דיגיטליים
הנגשה של שירותים מקוונים לציבור ומתן שירותים בערוצים שונים ,כולל :כלים ותשתיות לחשיפה של שירותים;
הנגשה ,הצגה וניתוח של מאגרי מידע; התממת נתונים ;) (Data Anonymizationהגברת השימוש בענן;
הרכשת זהויות; הזדהות בטוחה; מתן שירותים מאובטחים במכשירי קצה; ופתרונות הגנה על הפרטיות.

התכנית המוגשת יכולה לכלול רכיב של ניסוי ,הדגמה או הוכחת היתכנות של המוצר או השירות ,בין היתר ,במשרד
הממשלתי או בגוף נותן השירות.
במידה והתכנית תכלול רכיב של ניסוי והדגמה תוך שימוש בתשתיות ציבוריות ,יידרש המשרד ,או הגוף הציבורי
הרלוונטי ,לא שר רכיב זה בתכנית המו"פ .באם תחליט הוועדה כי רכיב זה של השימוש בתשתיות ציבוריות הוא תנאי
של ביצוע התכנית ,אישור הוועדה יותנה בהצגת אישור הגוף הציבורי הרלוונטי תוך  6חודשים מיום אישור הבקשה
על-ידי הוועדה.

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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