 17בפברואר2019 ,
חוזר לקוחות מספר 9/2019

מסלול ייעודי לסטרטאפים שהוקמו ע"י נשים
•

רקע  -אחוז המיזמים של נשים שהוגשו לרשות החדשנות בשנים  2017-2018עומד על כ 10%
מכלל הבקשות במסלול חברות מתחילות .מתוך כוונה לייצר שינוי באקוסיסטם ,רשות החדשנות
משיקה מסלול ייעודי לסטרטאפים שהוקמו ע"י נשים יזמות.

•

מטרת המסלול –סיוע ליזמות אל מול האתגרים המרכזיים העומדים בפניהן ,דוגמת גיוס כספים
ממשקיעים ונטוורקיניג ,הגדלת מספר המיזמים בהובלת נשים וחיזוק והעלאת סיכויי ההצלחה
של המיזמים.

•

התכנית ,הפועלת במסגרת מסלול חברות מתחילות בזירת הזנק ,ובשיתוף עם הזירה
החברתית ציבורית ברשות החדשנות ,מציעה מסלול הטבות ייחודי .המימון הינו למיזמים
בבעלות נשים יזמות (לפחות  33%בעלות ותפקיד טכנולוגי ניהולי בחברה).

•

הטבות במסגרת הקול קורא:

•

שנה ראשונה :מענק בשיעור של  75%מהוצאות המו"פ מתקציב מאושר של עד  2.5מיליון .₪

•

שנה שנייה :מענק בשיעור של  70%מהוצאות המו"פ מתקציב מאושר של עד  4.5מיליון . ₪

•

חשיפה והדרכה ייעודית על כלל מסלולי הרשות לחדשנות לנשים לטובת מיצוי כלי התמיכה
העומדים לרשותן.

•

חברה המעוניינת בתקציב גבוה יותר רשאית להגיש בקשה לפי התנאים הרגילים במסלול
חברות מתחילות (תקציב בסך של עד  10מיליון שקלים בשיעור מענק של  50%או 30%
מהתקציב המאושר).
הגשת בקשות למסלול זה פתוחה לאורך כל ימות השנה

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
אורית סולומונוב ,טל' ,054-4736456 :מיילOrit.Solomonov@il.ey.com :
סיגל יוסף ,טל' ,052-3292643 :מיילSigal.yosef@il.ey.com :
שירה פריימן ,טל' ,052-2580078 :מיילShira.Freiman@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.
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