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הנדון:

קולות קוראים לתכניות הרצה (פיילוטים) במסגרת מסלולי תמיכה בחדשנות בתחומים
הבאים :בריאות דיגיטלית ,הגנת הסביבה ,חברות ממשלתיות ותחבורה

רשות החדשנות פרסמה קולות קוראים במסלולים הבאים התומכים בתוכניות הרצה ("פיילוטים"):
קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

תאריך אחרון להגשה11.8.2018 :
קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

תאריך אחרון להגשה 4.8.2018
קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי התחבורה

תאריך אחרון להגשה .4.8.2018
קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה עם חברות ממשלתיות

תאריך אחרון להגשה 11.8.2018
תכנית הרצה (פיילוט) היא דגם ניסוי או מתקן חצי-חרושתי ,לבדיקת היתכנות ,להוכחת ערך ,או להצפת שינויים
ושיפורים של טכנולוגיה קיימת ,בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה ,באופן חלקי או מלא .על התוכנית ליצור
אימפקט משמעותי לצמיחת החברה ,בהתבסס על חדשנות טכנולוגית מוכחת ,אשר תביא להתקדמות משמעותית
במוכנות המוצר למסחור ובסיוע קידום חדירתו לשוק,

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית
רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד הבריאות ומטה ישראל דיגיטלית יתמכו בתכניות הרצה (פיילוט) לקידום תעשיות
ישראליות בתחומי טכנולוגיות הרפואה ,הבריאות והמזון ,ולקידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל.
על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית ) (Foreground IPלהיות בבעלות מלאה של החברה מגישת התכנית .בקשות
הכוללות תכנית ,שמטרתה העברת מידע מדעי-טכנולוגי הנמצא בבעלות מלאה של ארגון בריאות לטובת הטמעת הידע
בתעשייה ,ניתן להגיש לקול קורא מקביל תחת מסלול הטבה מספר  – 6מגנטון.
מטרות התכנית
פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבריאות הדיגיטלית ובחינת היתכנותן בקרב לקוחות רלבנטיים.

קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.




היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבריאות הדיגיטלית בישראל ,באמצעות קידום פתרונות
טכנולוגיים חדשניים.

במסגרת מסלול משנה זה תתאפשר הגשת בקשה לקבלת מענק לתמיכה ומימון של תכניות למחקר ופיתוח באחד
משני תתי-מסלולים:
תת-מסלול לחברות תעשייתיות :במסגרת תת מסלול זה ,תינתן תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים,

תהליכים וטכנולוגיות בתחום רפואה ,בריאות ומזון שיוגשו על ידי חברות תעשיית ייצור בלבד .הגשה בתת מסלול
זה תוגש ותיבחן על פי כללי מסלול הטבה מספר  -36עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיות הייצור.


תת-מסלול בריאות דיגיטלית :במסגרת תת מסלול זה ,תינתן תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ,לרבות בהקמת
מתקני הרצה ,אשר יבוצעו בארגוני בריאות בישראל או יתבססו על יכולות ,נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.
לתת מסלול זה ישנו תנאי כי התכנית תבוצע בארגון בריאות בישראל ,או תתבסס על יכולות ,נתונים או מידע
הנמצאים ברשותו.

ההטבות הניתנות במסגרת המסלול
תת-מסלול חברות תעשייתיות:
תמיכה כספית בשיעור של  50%מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה בשיעור של  60%מהוצאות המו"פ המאושרות עבור תוכנית בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על

קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.
 10%תוספת למענק אם מקבל האישור מבצע את התוכנית באזורי עדיפות לאומית.

תת-מסלול בריאות דיגיטלית:
תמיכה כספית בשיעור של  50% – 20%מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה בשיעור של  60%או  75%מהוצאות המו"פ המאושרות עבור תוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת

דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה .
מועד ההגשה
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  11באוגוסט .2018

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה
רשות החדשנות ,בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ,יתמכו בתכניות הרצה (פיילוט) בתחומי הגנת הסביבה על
מנת לענות על הצורך הנובע מהקושי לבצע בדיקות היתכנות לפרויקטים סביבתיים בשל מורכבותם .בין התחומים
הנתמכים :מחזור ,ייצור ואגירת אנרגיה נקייה ,התייעלות אנרגטית ,טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים ,ייעול תהליכי
ייצור ובקרה סביבתית ,בניה ירוקה ,שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלבנטיים.

2

מטרות התכנית
פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ,ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי

ובקרב לקוחות רלוונטיים.
פיתוח ויישום טכנולוגיה ,המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.

היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל ,באמצעות קידום פתרונות

טכנולוגיים חדשניים.
ההטבות הניתנות במסגרת המסלול
תמיכה כספית בשיעור של  50% – 20%מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה בשיעור של  75%מהוצאות המו"פ המאושרות ,עבור תוכנית בעלות פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן

על הסביבה.
תוספת של  20%מענק ,עבור תכניות בהן פעילות המו"פ ואתר ההרצה שאושרו ממוקמים באזור עדיפות

לאומית.
אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה ,ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

עדיפות תינתן לחברות מהפריפריה ,המבצעות את תכנית ההרצה בפריפריה ו\או לפתרונות שייתנו רמת הגנה

סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת ,בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
באופן ייחודי לתכנית זו ,ניתן לבקש כי במקום מענק לפי הוראות מסלול זה ,תינתן הלוואה למבקש או למי

שישקיע בתכנית.
מועד ההגשה
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  4באוגוסט .2018

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה
רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד התחבורה ועם מנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה יתמכו
בתכניות הרצה (פיילוט) בתחומי התחבורה.
המענק יינתן לתכניות הרצה ("פיילוטים") הכוללות הפעלת מתקן הרצה בתחומי עידוד המעבר לתחבורה ציבורית,
הפחתת תאונות הדרכים ,הקטנת הגודש התחבורתי וצמצום השימוש בנפט בתחבורה .הטכנולוגיות בהן תתמוך
התכנית כוללות ,בין היתר ,את התחומים הבאים :כלי רכב אוטונומיים ,כלי רכב חשמליים ,כלי רכב מקושרים ,מודלים
שיתופיים לתחבורה ,טכנולוגיות ניטור ועיבוד מידע תחבורתי ,תפיסות חדשניות בהפעלת שירותי תחבורה ,הקטנת
גודש תחבורתי ,הפחתת תאונות דרכים ,צמצום השימוש בנפט ועידוד מעבר לתחבורה ציבורית..
מטרת התוכנית
פיתוח ויישום טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות במערך התחבורה ,אשר יקדמו את המצב התחבורתי ויפתחו

את התעשייה הישראלית עתירת הידע.
ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובעולם.


3



היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי התחבורה בישראל ,באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים
חדשניים.

ההטבות הניתנות במסגרת המסלול
תמיכה כספית בשיעור של  50% – 20%מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה בשיעור  75%מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על

ייעול ושיפור התחבורה בישראל.
אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד התחבורה בביצוע תכנית הרצה ,ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

מועד ההגשה
במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום  4באוגוסט .2018

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות
הממשלתיות
רשות החדשנות ,בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות ,יתמכו בהקמת מתקני הרצה של מוצרים המציגים
חדשנות טכנולוגית אצל חברות ממשלתיות.
המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) ,אשר אתר ההרצה שלהן ימוקם באתר
החברה הממשלתיות ,או שהתכנית תתבסס על יכולות ,נתונים ,או מידע הנמצאים ברשותה של החברה הממשלתית.
בנוסף ,על התכנית לתת מענה לצרכים הנובעים מפעילותה של החברה הממשלתית.
התמיכה תתאפשר בכל התחומים בהן פועלות החברות הממשלתיות ומול כלל החברות הממשלתיות ,וביניהן חברת
חשמל לישראל בע"מ ,מקורות חברת המים בע"מ ,רכבת ישראל בע"מ ,חברת נתיבי איילון בע"מ ,נתיבי ישראל,
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ,החברה
למתנ"סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) ,דואר ישראל בע"מ ,עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל
בע"מ ,חברת נמלי ישראל לישראל בע"מ ,חברת נמל חיפה בע"מ ,חברת נמל אשדוד בע"מ ,החברה לשירותי איכות
סביבה בע"מ ,תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ,נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ .
מטרות התכנית
תמיכה בחדשנות טכנולוגית ,ובפרט בהקמת מתקני הרצה אשר ייושמו בחברות הממשלתיות.

תמיכה בהתפתחותן של מערכות חדשנות )אקוסיסטם( נוספות בישראל.

פיתוח ובחינת טכנולוגיות ,המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות.

הנגשת הרגולציה ,נכסי מדינה ותשתיות ציבוריות עבור הציבור.

שיתוף גורמי הממשל במסלול ההטבה ,כך שתגדל השפעתם על ביסוס מערכות החדשנות בתחומי אחריותם,

ותשפר את מקצועיותם.
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ההטבות הניתנות במסגרת המסלול
. מהוצאות המו"פ המאושרות50% – 20% תמיכה כספית בשיעור של

 עבור תוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של, מהוצאות המו"פ המאושרות60% תמיכה בשיעור של

.פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית
מועד ההגשה
.2018  באוגוסט11 במסגרת הקול הקורא הנוכחי ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום

. בהכנת ובהגשת בקשותיכם לרשות החדשנות ובכל שאלה שמתעוררת,אנו נשמח לסייע 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

:למידע ופרטים נוספים
Global Investment and Innovation Incentives  מוביל פרקטיקת, שותף,נדב גיל
03-6085378 :' טל,חטיבת המס
Global Investment and Innovation Incentives , ראש תחום מענקי מו"פ וחדשנות, דירקטור,אנני דגני
03-6086192 :' טל,חטיבת המס

,בכבוד רב
'בריטמן אלמגור זהר ושות
רואי חשבון
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