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 2.2015תמריצים חוזר 
  לסטרטאפיםמימון אירופאי 

European Funding for Startups 

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 
 

אנו שמחים להביא לידיעתכם הזדמנויות אטרקטיביות לקבלת תמריצים כספיים 

 בעולם האפליקציות. לסטרטאפיםהרלוונטיים 

עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל  Deloitte צוות מחלקת תמריצים של

 נושא. שאלה ב

 

ופאי לפיתוח אינטרנט עתידי פורסמה רשימה של האיחוד האיר חלק מהיוזמה שלכ

. (כאןתוכלו לקרוא  המוצעות בחינם למפתחי אפליקציות. )עליהןקוד פתוח  תוכנתחבילות 

על יוכלו להתמודד על קבלת מענקים כספיים חברות אשר יעשו שימוש בקודים המוצעים 

  פירוט הבא: פי ה
 

 

מאגר נתונים לערים  -עבור אפליקציות העוסקות בניצול מידע בזמן אמת  .1

במסגרת  .FI-SOUL .הסביבהחכמות, ניידות, תחבורה, אנרגיה ואיכות 

-( וAלתוכניות עסקיות )שלב  10,000€בשני שלבים:  יינתןמימון תוכנית זו ה

 הוא A לשלבלהגשת בקשות (. המועד האחרון Bפיתוח )שלב  עבור 75,000€

 .2015 במרץ 31

 .הצעות מוגשות כאן       

 

במסגרת תוכנית . FRACTALS עבור אפליקציות העוסקות בתחום החקלאות .2

חברות המפתחות אפליקציות בתחום ל 50,000-150,000€יוענקו בין זו 

 28 בקשות הוא המועד האחרון להגשההחקלאות ופתרונות למגזר החקלאי. 

 .2015 בפברואר

 .הצעות מוגשות כאן

 .FISpace לכלול שימוש בפלטפורמת חייבות זו לתכניתת בקשו

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378: טל חטיבת המס, ,תמריצים מחלקתשותף, מנהל  ,ח נדב גיל"רו

 03-6086193תמריצים, חטיבת המס טל: , יועץ בכיר, מחלקת אהרון כהן

 

 

 מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 

 
 

 קישורים רלבנטיים: 

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
42005-201 
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 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת אין שכן מתאימה,

 כל הזכויות שמורות.© 
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