 14באוגוסט2018 ,
חוזר לקוחות מספר 54/2018

עבור לקוחות המשרד
מסלול לתמיכה משותפת עם מערך הסייבר הלאומי במשרד
ראש הממשלה
רשות החדשנות ומערך הסייבר החליטו לפעול במשותף בביצוע תכנית לקידום מחקר ופיתוח בתחומי הגנה בסייבר.
תכנית זו מקודמת על ידי הצדדים כמענה ממשלתי המותאם לצרכים ולפוטנציאל הייחודי של תעשיית הגנת הסייבר
בישראל.
שני תתי-מסלולים של התכנית:
תת-מסלול טכנולוגיות פורצות דרך :במסגרת תת מסלול משנה זה ,תינתן תמיכה בתכניות המציגות פתרונות פורצי דרך
המבוססים על טכנולוגיות הגנה בסייבר בעל ות פוטנציאל השפעה משמעותי על תעשיית הגנת מרחב הסייבר העולמית,
ומיועדים ליצירת עוגנים טכנולוגיים שעל בסיסם יוכלו להיווצר חברות סייבר גדולות בישראל.
תת-מסלול המצרה :במסגרת תת מסלול משנה זה ,תינתן תמיכה בחברות לצורך גישור על פערים במעבר משלב הוכחת
היכולת הטכנולוגית לשלב בו מפותח מוצר חדש ועובד ,דרך מתן תמיכה בתהליכי הוכחת היתכנות ) (POCוהמצרה מעבר
לביצוע המחקר והפיתוח הטכנולוגי.
שיעור התמיכה:
בתת-מסלול טכנולוגיות פורצות דרך:




תמיכה כספית בשיעור של עד  66%מהוצאות המו"פ המאושרות.
תוספת של  10%מענק במידה ופעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
התקציב המאושר יהיה לכל היותר  5מיליון  ₪לשנה.

בתת -מסלול המצרה:




תמיכה כספית בשיעור עד  30%מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת הוכחת היתכנות של מוצר עם
לקוח בארץ לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד  1מיליון .₪
תמיכה כספית בשיעור עד  50%מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת "פיילוט" של מוצר עם לקוח
בחו"ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד  1.5מיליון .₪
תמיכה כספית בשיעור עד  50%מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת " 2פיילוטים" של מוצר באותו
אזור גיאוגרפי בחו"ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד  2.5מיליון .₪

התאריך האחרון להגשת הבקשות במסלול הינו  15באוקטובר  ,2018בשעה 14:00

חברות שמבקשות לבחון את התאמתן למסלול מוזמנות לפנות ל:
קמיל גזיזוב ,טל' ,054-2175222 :מיילKamil.Gazizov@il.ey.com :
אורית סולומונוב ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@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.

קוסט פורר גבאי את קסירר

