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חוזר תמריצים 5.2015
קולות קוראים לתמריצים בינלאומיים
לקוחות וידידים יקרים,
אנו שמחים להביא לידיעתכם הזדמנויות אטרקטיביות לקבלת תמריצים כספיים הרלוונטיים
לחברות טכנולוגיות.
להלן כמה הזדמנויות עכשוויות הרלוונטיות לחודשי הקיץ :2015
.1

FTI Pilot-1-2015: Fast Track to Innovation Pilot
מטרה:

שותפים:

מימון:

קול קורא לחברות טכנולוגיות עם מוצר בשלבי פיתוח מתקדמים.
חשוב לציין שאחד התנאים הוא שהפיתוח אמור לצאת לשוק תוך
שלוש שנים מקבלת המענק.
הגשה ל FTI-הינה במאגד של שלושה עד חמישה שותפים מסחריים
מלפחות שלוש מדינות המשתתפות בתכנית הורייזן ( 2020מדינות
האיחוד האירופאי ,ישראל ,טורקיה ,מקדוניה ,סרביה ,איסלנד,
נורבגיה ,אלבניה ,בוסניה והרצגובינה ,מקדוניה ,מונטנגרו ומולדובה).
 87.5%מסך עלויות הפרויקט

גודל המענק:
משך הפרויקט:

 1-3מיליון אירו
שנתיים

קישורים רלבנטיים:

מועדי ההגשה:

עד 01.12.2015 ,01.09.2015

דף הבית של חטיבת המס

 .2קולות קוראים נוספים הפתוחים להגשה במהלך קיץ 2015
נושאים
מרכזיים:

עבור חברות העוסקות בפיתוח כלים טכנולוגיים בשדה הביטחוני
והיערכות למצבי חירום
לדוגמא :טכנולוגיות מתקדמות ליישום בביקורת גבולות ,פיתוח
שיטות ביומטריות ,רדאר מתקדם ,הגנת תשתיות ברמת עירונית
וארצית ,תוכנת סייבר ,שיטות ניהול מצב חירום ואסונות טבע ועוד.
עבור חברות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות רכב
לדוגמא :הפחתת פליטות ג זים ממנועי משאיות וייעול פעילות המנוע,
פיתוח סוללה מתקדמת עבור מכוניות חשמליות

לעמוד "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2015
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2005-2014

שותפים:

מימון:
גודל המענק:
משך הפרויקט:
מועדי ההגשה:

הגשה במאגד שותפים של שלושה שותפים (אקדמיה ,מכונות מחקר,
תעשייה וכו') מלפחות שלוש מדינות המשתתפות בתכנית הורייזון
( 2020מדינות האיחוד האירופאי ,ישראל ,טורקיה ,מקדוניה ,סרביה,
איסלנד ,נורבגיה ,אלבניה ,בוסניה והרצגובינה ,מקדוניה ,מונטנגרו,
מולדובה)
 87.5-125%מסך עלויות הפרויקט
 1-20מיליון אירו
שלוש שנים
מגזר הביטחוני :עד 27.08.2015
טכנולוגיות הרכב :עד 15.10.2015
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