نداء مفتوح لتقديم طلبات دعم للبحث والتطوير يف
التكنولوجيا املساعدة لألشخاص من ذوي املحدوديات
قيمة املنحة

لغاية  85%من ميزانية الطلب (وفق الجهة مقدمة الطلب) ولغاية  900,000ش.ج
لفرتة متتد لـ  12شهرا.
املوعد األخري لتقديم الطلب31/5/18 :
تحمل التكنولوجيا املساعدة ( )assistive technologyالقدرة عىل إحالل تغيري دراماتييك يف حياة األشخاص من أصحاب املحدوديات ،ممن يستطيعون
إدارة حياة صحية ،مستقلة وكرمية ،باإلضافة إىل االنخراط بكافة دوائر الحياة  :العمل ،التعليم ،الرتفيه وغريها .يهدف مسار االمتياز هذا لتشجيع
البحث والتطوير للمنتجات الصناعية التي تقدم الحلول التكنولوجية لألشخاص من أصحاب املحدوديات  ،وذلك من أجل متكني هؤالء األشخاص من
االنخراط يف املجتمع وسوق العمل.
هذا املسار هو مثرة التعاون بني الهيئة الوطنية لالبتكار التكنولوجي وصناديق التأمني الوطني.
صناديق التأمني الوطني هي صناديق حكومية تهدف للحد من الفجوات االجتامعية وتعزيز وتحسني نوعية حياة السكان املعرضني للخطر .سلطة
االبتكار مسؤولة عن تطوير وتعزيز وتقوية االبتكار اإلرسائييل كرافعة لالزدهار االقتصادي.
تعني الحلول التكنولوجية لغرض مسار االمتياز أيًا مام ييل :منتج جديد  ،تحسني منتج حايل أو إضافة تقنيات قامئة إىل املنتجات الحالية.
يعرف األشخاص من أصحاب املحدوديات عىل أنهم مجموعة مبحدوديات تشمل اإلعاقة الجسدية ،النفسية ،العقلية أو اإلدراكية  ،املؤقتة أو الثابتة ،
والتي تحد نتائجها بشكل جوهري من اإلداء يف واحد أو أكرث من مجاالت الحياة الرئيسية  ،وحيث ال يتجاوز نطاق املجموعة  5٪من مجموع السكان
يف إرسائيل.
يتم اختيار املشاريع وفقًا لدرجة مساهمتها لقطاعات السكان املعنية  ،العمق التكنولوجي  ،وتجربة املؤسسة باحتياجات السكان  ،خلفية صاحب
املرشوع وفريق التطوير  ،املوديل التجاري (مبا يف ذلك منالية السعر لجمهور الهدف يف إرسائيل) وحجم السوق.

ميكن تقديم الطلبات ضمن مجموعة متنوعة من املجاالت  ،وفقًا لتعليامت مسار االمتياز ،مبا يف ذلك
يف املجاالت التالية:
النظر

مساعدات ملحدودي الرؤية  ،تجهيزات القراءة والكتابة  ،أدوات ملالءمة البيئة املنزلية والعملية  ،أنظمة اإلبحار االفرتايض.

التنقل  ،املهارة الحركية والثبات

مساعدات التنقل  ،نظم القيادة والدعم  ،نظم الجلوس واإلرشاد  ،التكنولوجيا املساعدة املزروعة  ،سبل املالءمة للبيت ومكان العمل  ،حلول النقل ،
تجهيزات تساعد يف اإلبحار والتنقل يف الحيز العام لألشخاص الذين يعانون من محدوديات برصية واألشخاص ذوي املحدوديات املعرفية.

اإلدراك ،التعلم والتعليم

تكنولوجيات تساعد يف اإلتاحة اإلدراكية (لألشخاص من ذوي العاهات الخلقية النامئية  ،إصابات الرأس  ،األمراض العصبية التنكسية  ،التدهور اإلدرايك  ،األمراض
العصبية  ،إلخ)  ،الكشف املبكر عن صعوبات التعلم  ،التكنولوجيا املساعدة عىل االنخراط يف النظام التعليمي ويف الصف  ،أدوات لبناء االستدامة،
االستقالل  ،التحكم الذايت واالهتامم.

التواصل

التواصل الداعم والبديل  ،وسائل مساعدة للكالم  ،السمع والتواصل  ،الكتابة ومساعدات الكتابة  ،أنظمة اإلنذار ملحدودي السمع  ،أمثلة التشخيص
الصويت .األدوات التي تسمح بالتعبري عن األفكار  ،املشاعر واملفاهيم املجردة لالضطرابات املختلفة  ،سطح بيني بني الدماغ والكمبيوتر باستخدام
وسائل غري غازية.

النقاهة ،الرياضة والرتفيه

الحلول التي تتيح األنشطة الرتفيهية يف األماكن العامة ؛ حلول ملالءمة تجهيزات اللياقة البدنية ،حلول للتفاعل االجتامعي  ،حلول للرتفيه وتحسني
األداء يف الرياضة ،الحلول السياحية ،التجوال يف البيئات الخارجية  /السفر.

الصحة والعالج

لحلول التي توفر االستقالل يف الرعاية الطبية  ،التقنيات التي تساعد يف عالج األشخاص الذين يعانون من السلوكيات التي تشكل تحديا  ،منع التدهور
التدريجي يف األداء.

منعا للشك  ،يتم التوضيح أنه يف حالة وجود تناقض أو عدم تالؤم بني نص اإلعالن وتعليامت مسار االمتياز واألنظمة ،ترسي أحكام مسار االمتياز
واألنظمة .
ال يشكل نرش هذا اإلشعار التزا ًما ألي مصادقة مستقبلية ألي من املتقدمني.

ملزيد من التفاصيل حول الربنامج وتقديم الطلبات:

https://innovationisrael.org.il/program/2814

ملعلومات إضافية:

sc@innovationisrael.org.il
أو nurith@nioi.gov.il

