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עבור לקוחות המשרד
מכרז להקמת והפעלת המכון לייצור מתקדם


משרד הכלכלה והתעשייה מוביל תכנית אסטרטגית לאומית לקידום הייצור המתקדם בישראל הכוללת בין היתר,
הקמת מכון לייצור מתקדם שיוקם בצפון הארץ (להלן "המכון").



מטרת המכון היא לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשיית הייצור באמצעות קידום טכנולוגיות ושיטות ייצור
מתקדם בתעשייה זו ,בדגש על תעשייה מסורתית .לצורך כך יפעל המכון כמוקד ידע בטכנולוגיות אלה ויפעל
להנגשת המידע לתעשייה תוך ליווי ויעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח .בנוסף ,יפעל לביסוס
ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום ולקידום שיתופי פעולה וחיבורים בין חברות ,סביב מיזמים לקידום שיטות
ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל



על נותן השירותים להקים ולתפעל מכון לייצור מתקדם אשר ישמש כגוף ידע מקצועי עבור התעשייה ,המחבר בין
הגורמים השונים הפעילים בתחום :תע שיינים ,חוקרים ,יזמים ועוד .המכון יכוון את התעשייה למנף הזדמנויות
ליצור מתקדם כאמצעי להתייעלות וגידול בפריון .המכון יוקם במחוז הצפון וברשויות הנמצאות באשכולות
פריפריאליים בדירוג  1-4אך יספק את השירותים למפעלים בכל רחבי הארץ.

המכון יידרש לספק את השירותים הבאים:
 הפעלת מרכז ידע
 oהקמה ותחזוקה של מאגר ידע אודות גורמי החדשנות בתחום הייצור המתקדם.
 oהקמה והפעלה של תשתית טכנולוגית
 oהפצת ידע לתעשייה דרך פרסומים מקצועיים ,ביצוע אירועי חשיפה וסדנאות.
 oניהול קהילת חדשנות.


שירותי ייעוץ וליווי למפעלים:
 oייעוץ שיבחן לעומק את יכולות וצורכי המפעל ויציע תכנית עבודה להטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור
מתקדם.
 oליווי המפעל בפרויקט הטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם.
 oליווי המפעל בפיתוח והטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדם קיימות.



לצורך מתן השירותים יוקצה סכום של עד  35מיליון  ₪לתקופה של  4שנות פעילות.



תנאי סף עיקריים:
 oעל המציע לכלול מקסימום  4חברים ומינימום  2חברים.
 oלפחות חבר אחד הוא מוסד אקדמי אשר יחזיק לפחות  25%מהשליטה במציע
 oלפחות חבר אחד אינו מוסד אקדמי אשר יחזיק לפחות  25%מהשליטה במציע
 oמנועים מלהשתתף במכרז כחברים במציע גופים אשר להם מפעלים (בארץ או בחו"ל) או חברות בת
של גופים כאמור ,או חברות אשר בבעלותן גופים כאמור
 oבמסגרת ההצעה תצורף ערבות בנקאית חתומה על ידי החברה עצמה בסכום של  300,000ש"ח

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
אורית סולומונוב ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@il.ey.com :
קמיל גזיזוב ,טל' ,054-2175222 :מיילKamil.Gazizov@il.ey.com :
דקל רון ,טל' ,052-4677698 :מיילDekel.ron@il.ey.com :
גל גינת ,טל' ,050-2009214 :מיילGal.Ginat@il.ey.com :
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים
פעילויות מו"פ.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר

