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הנדון :מימון תכניות מו"פ במסגרת קרן  –BIRD-שת"פ ישראל -ארה"ב
קרן ) BIRD (Binational Industrial research and developmentהינה תכנית דו לאומית לקידום מו"פ
תעשייתי בין ישראל לארה"ב .הקרן יצאה בקול קורא נוסף למימון תכניות מחקר ופיתוח משותפות
המיועדות לפיתוח של מוצר או תהליך מבוסס טכנולוגיה ובעל פוטנציאל עסקי משמעותי.
הקרן תתמוך בפעילות מו"פ משותפת של חברה ישראלית וחברה אמריקאית באמצעות השתתפות של
עד  50%מהתקציב למטרת פיתוח המוצר ,עד לשלב מוכנות למסחור.
עיקרי התכנית
 .1חדשנות טכנולוגית הינה קריטריון משמעותי לבחירת הפרויקטים ע"י הקרן אולם המוצר יכול להיות
בספקטרום רחב של תחומי טכנולוגיות -תקשורת ,מדעי החיים ,אלקטרוניקה ,אלקטרואופטיקה,
תוכנה ,אנרגיה חלופית ומתחדשת ,ביטחון פנים וסקטורים נוספים בענף ההיי-טק.
 .0שני מסלולים אפשריים להגשה:
 פרויקט מלא
פרויקט מלא הוא פרויקט אשר תקציב הפיתוח שלו גבוה מ  $022,222לשתי החברות .הקרן
תשתתף במימון של עד  52%מעלות הפרויקט אך עד לתקרה של  1מליון $לפרויקט.
 מיני פרויקט
מיני פרויקט הוא פרויקט צנוע יותר ,שתקציבו הכולל עד  $022,222ובעל סיכון נמוך יותר ,אשר
הקרן מסייעת בפיתוחו ,בין השאר על ידי מימון של עד  52%מעלות הפרויקט או ,$022,222
הנמוך מביניהם.

 .3כאמור ,על הפרויקט להיות משותף במהותו ,לפיכך חלקה היחסי בתקציב של כל חברה לא יפחת
מ 32% -מסך התקציב הכולל של הפרויקט.
 .0החזר המענק  -המענקים יוחזרו לקרן כתמלוגים ממכירות עתידיות של המוצר שפותח ע"י שתי
החברות .תמלוגים בשיעור של  5%מההכנסות בגין מכירת המוצר לצד שלישי 32% ,מההכנסות
בגין מתן זכויות שימוש בטכנולוגיה ו/או  52%בגין מכירת הקניין הרוחני לגורם שלישי.
ההחזר המקסימאלי הוא  122-152%מהמענק בתלות בתקופת ההחזר ,לפי הפירוט הבא:
שנים שחלפו מאז סיום פיתוח הפרויקט

אחוזי החזר מהמענק
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במידה ואין מכירות מהפרויקט בשל כשל טכנולוגי או שיווקי ,לא יוחזר המענק לקרן .BIRD
תנאי הזכאות:


כל חברה הרשומה בישראל או בארה"ב זכאית להגשת הצעות לקרן ,כל עוד הפיתוח מבוצע
במשותף.



לשתי החברות מגישות ההצעה צריכה להיות היכולת המשותפת לאפיין ,לפתח ,לייצר ולמכור
את המוצר או השירות שיפותחו במסגרת הפרויקט.



אחת החברות או שתיהן צריכות להחזיק בזכויות הקניין הרוחני של הטכנולוגיה ו/או המוצר
המפותחים.

מועד ההגשה הקרוב:
תקצירי מנהלים :יום ראשון ,ה 03-לספטמבר.0210 ,
הגשת בקשה מלאה :יום שלישי ,ה 03-לאוקטובר.0210 ,
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בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,ראש תחום הקלינטק ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון 23-8215301 :או
בדוא"לngil@deloitte.co.il :
עדי חורש ,מנהלת בכירה מחלקת תמריצים ,טל 23-8215301 :או בדוא"לahoresh@deloitte.co.il :
ענת ניצן גרוסו ,מנהלת במחלקת תמריצים ,טל 23-8215381 :או בדוא"לangrosu@deloitte.co.il :
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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