קול קורא לשיתו פי פעולה טכנולוגיים עם מדינות שונות
יוני 2012
חוזר מקצועי מספר 49/12
ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסום קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם סין והודו .במסגרת
הפרסומים מידע על תוכניות דו לאומיות ,שנפתחו במאי השנה ,לשיתוף במחקר ופיתוח בין
תאגידים ישראליים לתאגידים במדינות אלו.
•

קול קורא חדש לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח ישראל -סין
התוכנית החדשה הורחבה לחברות הנמצאות בפרובינציות בכל רחבי סין )ולא רק בג'יאנסו
כפי שהיה בעבר( ,ולכל קשת הטכנולוגיות.
התכנית מחייבת שיתוף במחקר עם חברת ייצור או פיתוח או מוסד אקדמי בסין .קיימת
אפשרות לשיתוף עם יותר מחברה אחת.
סכום המענק  -קרן המדען הראשי משתתפת במענק בסך  50%מהשקעת התאגיד הישראלי.
תנאי המענק  -המענק יוחזר במקרה של הצלחת הפיתוח ,בדרך של מתן תמלוגים ממכירת
המוצרים שפותחו בתוכנית.
יצוין ,כי במקרה של כישלון בפיתוח או במכירות  -לא תידרש החזרת המענק.
ניתן להגיש בקשות במסגרת הקול הקורא עד ליום ה 6 -לאוגוסט .2012

•

קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח ישראל  -בהודו
התכנית ממוקדת בתחומים הבאים :ננוטכנולוגיה ,ניהול משאבי מים ,מקורות אנרגיה חדשה,
ביוטכנולוגיה ,טכנולוגיות חלל ותעופה.
תאגידים ישראליים מוזמנים להגיש תכנית משותפת עם חברה מקבילה בהודו.
סכום המענק  -קרן המדען הראשי משתתפת במענק עד  50%מההשקעה בפיתוח  -עד סכום
של .$500,000
תנאי המענק  -המענק יוחזר כתמלוגים ממכירות המוצר שיפותח במקרה של הצלחת
הפיתוח.
יצוין ,כי במקרה של כשלון טכנולוגי או מסחרי  -לא תידרש החזרת המענק.
תאריך אחרון להגשת בקשות למקצה זה  30 -ביולי .2012

•

שיתופי פעולה עם מדינות נוספות
תוכניות דו לאומיות נוספות עם מדינות צפון ומזרח אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה
ואוסטרליה  -נפתחו או ממשיכות לקבל פניות במתכונת דומה.

פרטים נוספים לקולות קוראים הפתוחים אפשר למצוא גם באתר של מתימו" פ:
http://www.matimop.org.il
לייעוץ וסיוע באיתור תכנית מתאימה ,איתור שותפים ,הכנה והגשת הבקשות נא לפנות ל:
ד"ר עמי נווה ,בטלפון amin@mbt.org.il ,050-7731956
רו"ח גלינה גייזרסקי ,בטלפון galina@ mbt.org.il ,03-6382842

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

