תכניות סיוע לתעשייה באמצעות המדען הראשי של התמ"ס:
מסלול תמיכה

מיועד ל:

היקף סיוע
 02%ל02%-

תנאים מיוחדים

פרטים מלאים של התכנית

* בקשות מעל  02מיל'  :₪הגשה

http://www.tamas.gov
.il/NR/exeres/3C96E1C

קרן מו"פ לפיתוח

תאגיד רשום

מוצרים ותהליכים

בישראל המעסיק

עד .51/50

חדשניים

עובדים

*בקשות עד  02מיל'  :₪הגשה

F-EDFA-4F16-BACE-

עד .05/25

216773805124.htm

מסלול סיוע

תאגידים שסווגו ע"י

לתעשייה

ועדת המחקר

בהוצאות פיתוח תבניות,

מסורתיות

כתעשייה מסורתית

לקורסים והשתלמויות ,דיון נפרד

מסלול לקידום

תאגיד עד  0שנים

עד  1מיל'  ₪לתקופת

חברות ויזמויות

מרישומיו ,היקף

פיתוח של  02חודשים

מתחילות

מכירות שנתי עד

במימון של 12%

*בקשות עד  52מיל'  :₪הגשה
במהלך כל השנה.
מ12%-

הטבות ייחודיות :השתתפות
קישור

ופטור מדיווח שעות אלקטרוני
לתאגידים מתחילים ועוד.
הטבות ייחודיות כגון ,אישורים רב
שנתיים ,הכרה בהוצאות נוספות
של שיווק ומסחור.

 ,₪ 122,222סך
הוצאות ממועד
ההקמת לא עלה
על  0מיל'  ,₪גיוס
כספים בעבר של
עד  0מיל' ש"ח

מימד -תמיכה

תאגיד ישראלי או

במוצרים

מוסד מחקר

12%-00%

תנאי מקדים :פרויקט פיתוח ייתן
מענה לפער מבצעי ,וכן יהיה בעל

דואליים -צבאיים

פוטנציאל ממשי לשיווק בשוק

ואזרחיים

האזרחי

חממות

תנופה

קישור

יזמים בראשית

עד  51%מימון עבור

כולל תמיכה בשירותי

http://www.incubator

דרכם

תקציב של  0-0מיל'

אדמיניסטרציה ,ליווי ניהול עסקי

s.org.il

ש"ח

וסיוע בגיוס הון נוסף.

יזמים טכנולוגיים
מתחילים

 51%עד ל ₪ 012,222-כולל תמיכה בהוצאות מו"פ
ושיווק.
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קישור 5
קישור 0

מאגד מגנ"ט

תאגידים

עד  00%לתאגיד

עידוד לפיתוח תעשיות

http://www.magnet.or

תעשייתיים ומוסדות

תעשייתי.

טכנולוגיות גנריות ע"י שת"פ בין

=g.il/category.aspx?id

מחקר

עד  52%לאקדמיה

מספר תאגידים תעשייתיים

781

אוניברסיטאיים
מגנטון

ומוסדות מחקר אוניברסיטאיים

תאגידים

עד  00%לתקופה של

עידוד העברת טכנולוגיה

http://www.magnet.or

תעשייתיים ומוסדות

עד שנתיים עד 52%

מאקדמיה לתעשייה

g.il/article.aspx?id=689

מחקר

לאקדמיה

אוניברסיטאיים
נופר

ומוסדות מחקר

עד  02%למוסד

יישום מחקרים אקדמיים בתחום

http://www.magnet.or

אוניברסיטאיים

האקדמי בלבדץ

ביוטכנולוגיה ,ע"י הכוונתם

g.il/article.aspx?id=687

.

לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל
כלכלי.
http://www.magnet.or

קמי"ן

מוסדות מחקר

51%-02%

קידום מחקר יישומי באקדמיה.

קרנות דו

שת"פ עם ארה"ב,

עד 12%

קרנות  -BIRDארה"בwww.bird.com -CIIRDF ,

לאומיות

g.il/article.aspx?id=690

קנדה ,סינגפור,

קנדה -SIIRD ,סינגפור ו-

www.ciirdf.ca

קוריאה

 KORILתומכות בשת"פ במו"פ

www.siirdf.com

בין תאגידים ישראליים ותאגידים

www.koril-rdf.kr

ממדינות הנ"ל.
שת"פ עם

תאגידים ישראליים

תאגידים רב

בהתאם להסכם עם

כיום פתוחים קולת קוראים

http://www.matimop.

התאגיד הרב לאומי

לשת"פ עם תאגידים :דופונט,

org.il/calls_for_propo

ארקמה ,IBM,בומברדייר ועוד.

sals.html?page=4

לשכת המדען הראשי מפעילה

http://www.matimop.
org.il/bilateral.html

לאומיים
עד 12%

הסכמים דו

תאגידים ישראליים

לאומיים לתמיכה

ולעתים מוסדות

הסכמי מו"פ דו לאומיים עם 00

מקבילה

מחקר

מדינות.

אוניברסיטאיים
תכנית המסגרת

תאגידים

עד +51%פטור

הסיוע למו"פ יוענק במסגרת

של האיחוד

תעשייתיים ומוסדות

מתשלום תמלוגים

"קולות קוראים" אשר מפורסמים

האירופאי

מחקר

מדי שנה ומותנה בחיבור

אוניברסיטאיים

לקונסורציום של הגופים
המפתחים ממדינות שונות
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www.iserd.org.il

