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 והתעסוקה המסחר ,היהתעשי שבמשרד הראשי המדען לשכת הודעת בדבר לעדכנכם ברצוננו
 להפעלת הביטחון במשרד המדעיות והתשתיות והפיתוח המחקר מנהל עם פעולה שיתוף אודות
  .עסקי / ואזרחי, בטחוני, צבאי - דואלי ופיתוח מחקר עביצו לעידוד ד"מימ תוכנית
 לביטחון לתרום העשויות ,"דואליות טכנולוגיות "של והפיתוח המחקר לקידום מיועדת זו תוכנית
  .הבינלאומי והצבאי האזרחי בשוק כלכלי לפוטנציאל בסיס להיות וכן המדינה
 החל טרםב היתכנות הוכחת שתנדר בו בשלב טחונייב למחקר ופיתוח מיועדת הסיוע תוכנית
  .המוצר של מלא פיתוח

 בגין מחקר ולמוסדות לתעשייה כספי מענק הראשי המדען לשכת ידי על יוענק התוכנית במסגרת
 לפערים מענה ויכולת עסקי פוטנציאל תוכנית בעלת דהיינו, דואליות ופיתוח מחקר תכניות

  .מבצעיים

  . התלהפעל אישור קיבלה כעתו השנה בינואר  לראשונהפורסמה התוכנית

  רקע •
. גדולים בהיקפים תקציבים בטחוני פ"במו משקיעות הביטחונית והתעשייה הביטחון מערכת

  .מחקר ובמכוני באקדמיה, בטחוני - התעשייתי במגזר בעיקר נעשית הפעילות

  התכנית מטרת •
 קצבותמתו שלא, וחדשניות חדשות טכנולוגיות לרבות ויצירתיים מקוריים רעיונות קידום

 לפיתוח בסיס ולהוות מבצעיים לפערים מענה לקדם העשויים, אחר ציבורי מימון במסגרות
  .הבינלאומיים בשווקים מסחור ברי מוצרים

  התוכנית יישום •
o 2012 בספטמבר 10-ה הינו 2012 לשנת בקשות הגשת מועד. 
o דמוע עד שתתקבלנה הבקשות וכל, בשנה הגשה מועדי שני ייקבעו ואילך 2013 בשנת 

 .מכן לאחר כחודשיים תידונה ההגשה
  .הנוכחי הבקשות מסבב לקחים הפקת לאחר ייקבעו אלו מועדים

  הפרויקט מאפייני •
o לרבות (האזרחי בשוק פוטנציאל בעל וגם מבצעי פער בפתרון מסייע HLS.(  
o טכנולוגית חדשנות.  
o כלכלי עסקי פוטנציאל בעל.  
o היתכנות הוכחת בשלב נמצא הפרויקט.  
o להגיש ניתן, דהיינו (ד"מימ במסגרת לתמיכה לראשונה הוגש זו במתכונת הפרויקט 

  ).אחרות במסגרות מומנו שלהם יותר מוקדמים ששלבים פרויקטים
o 50 עד (ישראליים במושגים בינונית או קטנה ישראלית חברה ידי על הוגש הפרויקט 

  .מחקר מוסד ידי על או) לשנה מכירות $ מיליון
o חודשים 30 עד -  הפרויקט משך. 

  ביטחוני ואזרחי  משולב יתוחופחקר סיוע למתכנית  - ד"מימ
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o התקופה לכל ח"ש מיליון 5 -  לפרויקט המרבי התקציב. 
o לרבות הזנק חברת במסגרת בצבא שפותחה טכנולוגיה מינוף להיות יכול הפרויקט 

 .אזרחים הם שהיזמים ובלבד, חממה
  

  לתעדוף פרמטרים •
o גדולה אם חברת של חזק כלכלי גב ללא לחברות עדיפות.  
o יושמו שטרם טכנולוגיות -טכנולוגית חדשנות.  
o חדשניים פתרונות.  
o מלאה דואליות.  
o טכנולוגיות הסבת. 
  

  הסיוע היקף •
o המאושר מהתקציב 50% בגובה ממענק תיהנה, שלה התכנית שאושרה, ישראלית חברה.  
o והיא עובדים 10 על עולה אינו התכנית הגשת ביום עובדיה שמספר, ישראלית חברה 

 66% עד בגובה ממשלתי מימוןב תזכה -  הבקשה הגשת ליום קודם שנים 3 עד התאגדה
  .המאושר מהתקציב

  

  תמלוגים •
 הליולנ בהתאם התוכנית להן שתאושר ישראליות חברות על תחול תמלוגים תשלום חובת
  . הראשי המדען

  
  

  :בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל
     il.org.mbt@amin ,  7731956-050 פוןטלב, והאנ עמי ר"ד
    il.org.mbt@galina,  6382842-03 פוןטלב, גייזרסקי גלינה ח"רו


