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בשלות  טכנולוגיות /חברות ישראליות עם פתרונות•

אצל לקוח אך ללא התקנות מסחריות   להדגמה

 .משמעותיות עד כה

 .המדגים בתחומי העניין שצוינו•

 .ט"משהבעברו סינון ראשוני של צוות •

 אוכלוסיות היעד  

 (זכאים להגיש בקשה)



החדשנות הטכנולוגית והפונקציונאלית הגלומה  •
 (.בראיית מצב הטכנולוגיה והשוק היום)מערכת /במוצר

 .מערכת /הפוטנציאל העסקי הגלום במוצר•

יכולת החברה למנף את הידע והניסיון שיצטבר בהפעלת  •
 .המדגים במסגרת התכנית להצלחה עסקית

התשואה העודפת למשק כהגדרתה בחוק הגלומה  •
 .בתכנית

 

 
 

 :בחינת ההצעותבאמות מידה ודגשים 
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 :הוצאות מוכרות
 

והפעלת דגם  , אימות, בחינה, הוצאות ישירות הקשורות לייצור
 .  והדגמת פעולתו בסביבת אמת( ברמת מתקן חצי חרושתי)ניסוי 

 :ההוצאות כוללות
התאמת הטכנולוגיה לצרכי הפרויקט. 

  בניית אבות טיפוס ככל שנדרש לצורך הפעלת המדגים באתר

 .הניסוי

התאמה לתקנים ישראלים. 

עלויות הפעלת המתקן במהלך הניסוי כולל הוצאות שינוע  ,

 (.  לאחר סיום התקופה)הקמה ופירוק 

ניטור  , ליווי טכני באתר הניסוי לצורך מעקב אחר הפעילות

 .התפקוד והפקת לקחים

  הוצאות ישירות אחרות הקשורות בביצוע הניסוי אשר לא פורטו

 .י ועדת המחקר"לעיל ובלבד שיוכרו ע
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 .מינוי בודק מקצועי•

י הבודק המקצועי לחברה לגבי "שליחת מכתב הנחיות ע•
 .הפגישה

ח  "י רו"בדיקת יכולת מימון חלקה של החברה בתכנית ע•
י רשות "במידה והחברה טרם נתמכה ע)מטעם הרשות 

 (.החדשנות

,  המוצר, סקירת הטכנולוגיה)פגישה באתר החברה •
 (.הפוטנציאל העסקי ותכנית העבודה

 י הבודק המקצועי"כתיבת חוות דעת ע•

דיון בנושא בוועדת המחקר ברשות החדשנות וקבלת החלטה •
 .דחיית הבקשה/בדבר אישור

 .  הודעה לחברה•

 

 (:כמקובל ברשות החדשנות)תהליך הבדיקה 
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 – 1הבקשה והפרויקט יתופעלו בכפיפות להוראות מסלול •
נוהלי רישום  , בדיקה)ברשות החדשנות   ונוהליופ "קרן המו
 (.'תשלומים וכו, דיווח כספי וטכני, הוצאות

טופס בקשה לתמיכה "הגשת הבקשה תבוצע על גבי •
, פ"וקובץ תקציב הנהוגים במסלול קרן המו" פ"בתוכנית מו

 .כפי שיפורסמו במסגרת הקול הקורא

הצהרה בדבר )פ "החברה המגישה תהיה כפופה לחוק המו•
תשלום  , ל"העברת ידע וייצור לחו, שיעור הייצור בארץ

 (.'תמלוגים וכו

מכירת המדגים או שירותים הנובעים ישירות מן המדגים •
הפעילות במסגרת התוכנית יהיו חייבות בהחזר המענק  /

 .שנתקבל בגינו

 

 
 

 :דגשים נוספים
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