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הרשות לחדשנות :מכרז להקמת מעבדת חדשנות בתחומי
)Fintech-Cyber (FinSec
רשות החדשנות בשיתוף משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ משיקים מכרז להקמה מעבדת
חדשנות בתחומי ה .Fintech-Cyber (FinSec)-המעבדה תאפשר לחברות וארגונים פיננסיים גדולים וחברות
סייבר גדולות להקים מעבדה ולשתף פעולה עם חברות הזנק בחסות מימון מצד המדינה.
מטרה
מטרת המעבדה היא לתמוך ולהאיץ מיזמים בתחומי הפינטק והסייבר ולמשוך משקיעים בינלאומיים ,על מנת לקרב
את חדירת המיזמים לשוק .המעבדה תבוסס על מודל  Open Innovationייחודי ,שבו גופים פיננסיים מקומיים
ובינלאומיים ,רגולטורים ,ספקים ,אקדמיה וגופים ממשלתיים יעבדו ביחד לטובת פיתוח הדור הבא של מוצרי
ושירותי  .FinSecהפעלת מרכז חדשנות מסוג זה טומנת בחובה הזדמנות גדולה ב:
 איתור מיזמים בשלבים מוקדמים הובלת פיתוח והטמעה של הטכנולוגיות של אותם מיזמים בארץ ובעולם המעבדה תאפשר למיזמים לפתח ,לבדוק ולהדגים את הפתרונות שלהם תוך ליווי וסיוע מקצועי צמוד בתחוםפעילותם
 גישה לתשתיות טכנולוגיות ,כלי פיתוח ומערכות פיננסיות בדיקת של המיזמים בסביבה סמי-אמתית ומתן כלים לגיבוש המוצר והחדירה לשוקמודל הפעלת המעבדה
 המעבדה תוקם ותופעל על ידי תאגיד  /שותפות של תאגידים פיננסיים וארגון בעל מומחיות פיננסית ו/או בסייבר,לתקופת זיכיון של שלוש שנים ,עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות.
 השתתפות של רשות החדשנות בהקמת התשתית הטכנולוגית של המעבדה –  50%( 33%בפריפריה) מסךעלויות המעבדה בהקמה והנגשה של תשתית טכנולוגית ועד תקרת מענק של  4מיליון ₪
 השתתפות של רשות החדשנות בעלויות התפעול השוטף של המעבדה – 50%מסך עלויות המעבדה בתפעולההשוטף ועד תקרת מענק של  500אלף  ₪לשנה;
 תמיכה מרשות החדשנות בשיעור של  85%מהתקציב שאושר ועד ל 1 -מיליון  ₪לחברת הזנק במעבדהלתקופת פעילות של עד  12חודשים.
תנאי סף
 חברה המעסיקה  100עובדים לפחות בעלת היקף מכירות של  100מיליון  ₪לפחות• שימו לב כי ייתכנו שינויים בכללי המסלול עם פרסומו הסופי.
בימים אלו מתגבשות קבוצות להקמת מעבדות טכנולוגיות .חברות טכנולוגיות בינוניות ,גדולות ,רב לאומיות
בתחום הסייבר והפינטק ,בנקים גדולים וחברות ביטוח בארץ ובעולם מוזמנים לפנות אל :איתי ז'טלני ,שותף
ומנהל תחום חדשנות ותמריצים ממשלתיים :טל' ,054-4498491 :מיילItay.Zetelny@il.ey.com :
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
אורית סולומונוב ,אקזקיוטיב דירקטור ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@il.ey.com :
קמיל גזיזוב ,מנג'ר ,טל' ,054-2175222 :מיילKamil.Gazizov@il.ey.com :
גל גינת ,אקזקיוטיב דירקטור ,טל' ,050-2009214 :מיילGal.Ginat@il.ey.com :
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצי מו"פ שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר

