
 

   
 

 לחברות גדולות מו"פ גנרי ביצוע -8מס'  ללמסלו דגשים

 

 הגנריהמו"פ קריטריונים להערכת התאמת התכנית למסלול 

 ה למסלול על פי מספר תבחינים:התאמת תלמסלול המו"פ הגנרי לעמוד בבחינ תהמוגשתכנית על 

התוכנית אינה עוסקת בפיתוח של מוצר או חלק של מוצר או בפיתוח של תהליך  :שלב טרום תחרותי .1

זהו פיתוח טכנולוגיות ו/או תשתית טכנולוגית ) – בשלב המו"פ הטרום תחרותייצורי, אלא מתרכזת 

 תנאי סף(. על כן:

או רכיביה נוסף כדי להפוך את תוצרי התוכנית ו/משמעותי יידרש מאמץ מו"פ  .מרחק ממוצר .א

 .צר או לתהליך יצורילמו

לא תתאפשר הבאה של רכיבים המפותחים בתכנית לרמת בשלות  .רמת הבשלות של המרכיבים .ב

 רכיב במוצר.מלאה של מ

. הטכנולוגיה וסיכון טכנולוגי גבוהים טכנולוגית ברמת חדשנותהמו"פ מצטיין  .עומק וסיכון טכנולוגי .2

ולא רבולוציוני ) ולמוצריה העתידיים המפותחת תהא חדשנית ובעלת ערך מוסף משמעותי לחברה

 .(אבולוציוני

ישימות של הטכנולוגיה הגנרית . השל הטכנולוגיה חייםהאורך ו פוטנציאל השימוש –גנריות  .3

 .תקופת זמן סבירהועל פני  למגוון יישומים ו/או מוצריםהיא המפותחת 

הצוות יהא מורכב מחוקרים ומפתחים מצטיינים בתחומם בעלי שעור קומה ומוניטין  מובחר. צוות מו"פ .4

 .ובעלי תרומה משמעותית לתכנית בתחומי המו"פ הרלוונטיים

 התוכנית תהא ממוקדת ומוגבלת בהיקפה. .היקף מוגבל .5

ידי ולא על , המו"פ הגנרי תתבצע בחברה מגישת הבקשה ועל ידי חוקריהתכנית ליבת . המו"פ ליבת .6

 ., כך שהידע שנוצר בתכנית יוותר בחברהקבלני משנה

 

 באמצעות ההגשה המקוונת. X /31/10-1מועד הגשה לתוכנית מו"פ גנרי 

 מועדי הגשה מיוחדים: 

 על פי הקול הקורא הבילטראלי.  -שת"פ בילטראלי 

 ועל פי תנאי המסלול  ניתן להגיש בכל ימות השנה -ם רב לאומישת"פ תאגידי. 

 המבוקש בקשה למסלולים אחרים בזירת צמיחה תתבצע במועד הקול הקורא של המסלול. 

 

  למסלולי השת"פ.  גנריים אינםחברה במסלול המו"פ הגנרי רשאית להגיש פרויקט שמאפייניו 

היא  בעלת מאפיינים גנרייםבמידה ותוגש בקשה . מימוןללא במידה והפרויקט יאושר הוא יאושר 

 זכאית למימון.

 

 

 

 



 

   
 

  לשאלות ובירורים יש לפנות ל:

 .AyalaZ@innovationisrael.org.il  ,7157977-03רפרנטית זירת צמיחה,  -אילה זוארץ

 

 

 פרטי קשר נוספים:

 .Growth@innovationisrael.org.il -מייל זירת צמיחה

 .Zvi.Goltzman@innovationisrael.org.il  ,7157998-03 מנהל קרן המו"פ, -צביקה גולצמן

 .Sagi.Dagan@innovationisrael.org.il  ,7157997-03 מנהל זירת צמיחה, -שגיא דגן
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