
 

 

 2020 מרץ                            ומדעי החיים    בריאות |עדכון מיוחד 

רשות החדשנות מציע סיוע למפעלים המייצרים מוצרים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף "קול קורא" של 
 (COVID-19הקורונה )

ות חברות וזמנבמסגרתו מ "פרסמו "קול קוראהתאחדות התעשיינים בישראל משרד הכלכלה ו עם רשות החדשנות בשיתוף
לפתרונות  חדשנות טכנולוגיתהמהוות  או תוכניות הרצה )"פיילוטים"(, להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פתעשייתיות 

  .ראשון(שלב כ) 2020במרץ  30עד ליום , וזאת (COVID19) הקורונה שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף

רפואה מרחוק, מכשירי  או מניעתי, טיפולי ,ר ציוד רפואיויצי :ת בתחומים שונים כגוןולשפוע יתיותחברות תעשילהמסלול מיועד 
לפיו נדרש שעיקר  קיים תנאי סף במסגרת המסלול כישימו לב  .מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד

 .החברה שלי נובעת מפעילות הייצור העצמ( 50%)לפחות הכנסות החברה 

יישומית, פיתוח  ניתן להגיש תכניות הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמהסגרת המסלול מב
   לייצור סדרתי. במעבר מייצור ניסיוני (Scale-Up) סופיים או פיתוח תהליך גמלוןשונים לרבות שלבים טיפוס בשלבי מו"פ -אב

ועל אופן המבקשת ביחס ליכולות הנוכחיות של החברה הגלומה בתוכנית  החדשנות הטכנולוגיתעל יש להצביע  במסגרת הבקשה
בקשות שיוגשו לרשות החדשנות  ברמה הגלובלית.הקורונה בהובלת המלחמה בנגיף  המשק הישראליקידום התחרותיות של 

שנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של ( רמת החד1)ידי הרשות תוך מתן משקל משמעותי לארבעה קריטריונים: -יבחנו על
( יכולות 4)-רמת האתגרים במימוש התוכנית; ו (3ק; )( תרומת התוכנית להתמודדות עם נגיף הקורונה והקרבה לשו2התכנית; )

  החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.

 חודשים. 12חודשים ועד  3קופה של לפחות נות תהיה לתשתוגש לרשות החדשתכנית 

בין שבתמיכה בשיעור  המתאימות זכו את החברותי ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנותתוכניות שיאושרו 
 )לחברות העומדות בתנאים(.  ללא החזר תמלוגים ,במסגרת התוכנית מהוצאות הפיתוח המאושרות 70%-ל %30

(, והן ייבדקו בהליך בדיקה מקוצר. הגם שרשות החדשנות בקישורי מותאם )הזמין הגיש על גבי טופס ייעודאת הבקשות יש ל
לתנאי המסלול ) 36על פי תנאי מסלול הטבה מספר  מקבלת רק בקשות שלמות ותקינות המוגשות בצירוף כלל הטפסים הנדרשים

ניתן להסתפק לוחות הזמנים והדחיפות לסייע למפעלים הרלבנטיים ולמשק בכללותו, רשות החדשנות הבהירה שנוכח (, לחצו כאן
. עם זאת, הרשות תוכנית המו"פ המוצעתו הבקשהרשות יוכל להבין את מהות ב הבוחן צוותה , כל עוד"מושלמת" בבקשה שאינה

 וגש הוא הקובע. הבהירה שככל שיהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב שי

 :3קול קורא ; באפריל 20תאריך הגשה עד  :2קול קורא  שבכוונת רשות החדשנות להוציא קולות קוראים נוספים בנושא זה:ציין נ
 במאי. 18תאריך הגשה עד  :4קול קורא ; במאי 4הגשה עד תאריך 

 בברכה,
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
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............................................................................................................................... 
כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 omnews@fbclawyers.cלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   שות'.ו
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