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RANETE –  במסגרת תוכניות  "(רשות החדשנות)" הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתמימון שותפים ישראלים על ידי
 .משנה לתוכנית המסגרת האירופית

 

  חברה שאלון
 

 _____________________ :החברה כפי שמופיע ברישומיה שם

 מספר חברה ברשם החברות: ___________

 מספר חברה ברשות לחדשנות: ___________

 בשלוש השנים האחרונות: כן / לא שנותהאם החברה קיבלה מרשות החד
 
  אנא עבור ל "הצהרת חברה" בהמשך  בשלוש השנים האחרונות מרשות החדשנותקיבלה מענק : אם החברה הערה  

 הטופס            

 

 :יסוד שנת
.......................................................................................................................... 

 

 :פעילות מקום
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 :עיסוק תחומי
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 :עובדים מספר
.......................................................................................................................... 

 

 :חקרמ תחומי
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 :ממכירת מוצרים בכל אחת מהשנים בשלוש השנים האחרונות הכנסות
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 :ממתן שירותים בכל אחת מהשנים בשלוש השנים האחרונות הכנסות
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 (:ל"מכל רשות מחקר בארץ ובחו)מחקר שהתקבלו בעבר  מענקי
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 ד(:ומקור ההשקעה בלב תאריך)בחברה  השקעות
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 :('ציוד רפואי וכו ,ערוצי הפצה למכירת מוצרים כגון תוכנה ,סוכנים ,שיווק) עם הלקוחותהקשר  טיב
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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 ERANETהצהרת חברה המשתתפת בפרויקטי 

 :מצהירים בזאת כדלקמן ,אנו החתומים מטה ואשר חתימתנו מחייבת את החברה/אני
 

משנה תכנית שהינה  ______________ת במסגרת תוכני (קונסורציום)                         אנו שותפים במאגד [1]
 .בה חברה מדינת ישראל ,אירופיתהלתכנית המסגרת 

 
 :י ראש הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית הינם"לאישור השתתפותנו ע)תנאי סף( תנאים מוקדמים [ 2]

 ,היותנו חברה אשר התאגדה בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל .א
 ,אנו חברה אשר מייצרת ומייצאת את מוצריה .ב
 ,פ עצמאית"אנו בעלי יחידת מו .ג
 .את התוכנית בחלקה או במלואה ,לממןאנו בעלי יכולת כספית  .ד
 ,תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות ,על פי הזמנה של אחר ,אין אנו עומדים לבצע את התכנית .ה

 ;בידע שיפותח או במוצר ,חלקית או מלאה
  .מימון מהממשלה הישראלית או מהרשות לחדשנות ,הפרויקט/לשם ביצוע התכנית ,לא קיבלנו .ו
 תהיה רשות החדשנות זכאית לבקש ולבדוק את ,במידה והגשנו או נגיש בעתיד גם תכנית רגילה לרשות החדשנות .ז

 .ERANET-ה הפעילויות הנתמכות בתוכניתתכולות 
או  יהיו בבעלותנו המלאה מרגע היווצר ,הידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו .ח

 .המצורף בזאת Letter of Intent -בהתאם ל
 זו במסלול:אנו מגישים בקשה  .ט

 .לאומיות לתמיכה מקבילה-תכניות דו – 1מסלול הטבה מס'  □

 .העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי – 6מסלול הטבה מס'  □

 

 .ח החברה המאשר יכולתה הכספית לביצוע התוכנית"אישור רוב "כמו כן מצ [3]

  )מצורף  Letter of Intent נדרשת לצרף 6[ חברה המגישה הצעה במסגרת מסלול הטבה מס' 4]

 בעמוד הבא(     
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Letter of Intent participating in ERANET 
 העברת ידע, תת מסלול יבוא ידע – 6מסלול הטבה מס' לחברה המתכוונת להגיש בקשה ב

 :מצהירים בזאת כדלקמן ,החברהאנו החתומים מטה ואשר חתימתנו מחייבת את /אני
 

בשם )קונסורציום( במאגד  פתהמשתת_______________________ ____ חברת )שם החברה כפי שמופיע ברישומיה(

בשם (  ERA-NET) במסגרת קול קורא בתכנית משנה לתכנית המסגרת האירופיתהצעה  השהגיש__________ 

 : ים כימצורף למסמך זה, מצהיר מההצעה_________________, ושעותק 

 

 __________________________מחקר ששמו מוסד נו לשתף פעולה עם מאגד ___________ בכוונתבמסגרת  .1

 המוסד הנו ישראלי / אירופאי )אנא ציין את שם המדינה____________( .2

ותיקופם, וכן הוכחת היתכנות מחקר הממוסד ממצאי המחקר  יועברושיתוף פעולה דואלי במסגרתו  הבקשה הינהמטרת  .3

 י.טכנולוגם לשם קידו נווהתאמת הידע לצרכי

נדרשים לקליטת הידע הנובע מהמחקר והפיתוח על פי התכנית המאושרת וביצוע מסחור של ההיכולות והמשאבים  לחברה .4

 י.הידע כאמור או המשך מחקר ופיתוח שלו באופן עצמא

בצירוף ( נידרש לשלוח הסכם עקרונות חתום על ידי כל השותפים 2ויקרא המאגד להגיש הצעה מלאה )שלב ידוע לנו כי במידה  .5

, באתר רשות תעשייתי לתאגיד מחקר ממוסד ידע העברת - 6' מס הטבה מסלולכל הטפסים והנספחים המופיעים בדף 

 החדשנות.

 

 

 : ולראייה באנו על החתום
 

 ה"כי ה ;רשומה בישראל כדין                            ח מאשר בזאת כי"רו/ד"מ עו"הח                            אני

וכי  ;חתמו עליו לפניי ומוסמכים לעשות כן בשמה ,חתמו על הסכם זה בשמה אשר        ___                        

 .הסכם זה מחייבת את התאגיד חתימתם על

 
 חתימה:

 חתימה:___________  תאריך: ________ _____תפקיד: _________שם: ________       
 חתימה:___________  תאריך: ________ _____תפקיד: _________שם: ________       

 
 חותמת חברה:

 
 


