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  2013 מאי          

  51/13פר חוזר מקצועי מס       

 עולהפוף תי במסגרת תכניות שיתוחופחקר  בקשות לתמיכה במתים פתוחים להגשקורא ותקוללהלן 
  :בינלאומיות

  / מדינה
  מועד הגשה  היקף הסיוע  יתוחפחקר ותחום מ  חברה בינלאומית

מרילנד נת ימד
  ב"ארה

  .כל התחומים
תחום מדעי העדפה תינתן ל

אבטחה נגד התחום לחיים וה
  .תקיפות סייבר

 + מהתקציב המאושר 50%עד 
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית

31.7.13  

 + מהתקציב המאושר 50%עד  כל התחומים  אורוגוואי
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית

3.10.13  

 + מהתקציב המאושר 50%עד   כל התחומים  ארגנטינה
נק לחברות באזורי תוספת מע

  .עדיפות לאומית

24.10.13  

 + מהתקציב המאושר 50%עד   כל התחומים  גרמניה
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית

17.6.13  

פרובינציה 
  אונטריו קנדה

Bio-economy and clean 
technologies, advanced 
health technologies, 
pharmaceutical research and 
manufacturing, digital media 
and information and 
communication technologies   

 + מהתקציב המאושר 50%עד 
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית

12.7.13 

יאנסו 'פרובינציה ג
  סין

 + מהתקציב המאושר 50%עד   כל התחומים
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית

30.6.13  

  DuPont  :תאגיד
 

 
   

  

Industrial biotechnology, 
materials, 
 food 

 + מהתקציב המאושר 50%עד  •
תוספת מענק לחברות באזורי 

  .עדיפות לאומית
 ,DuPontמתאגיד סיוע נוסף  •

בשיעור בכסף או בשווה כסף 
   .ן הראשיהמענק של המדע

  פתוח

   קולות קוראים פתוחים- יתוחופחקר  במ בינלאומייתוף פעולהש

http://www.brit.org.il


 

 

  :תאגיד
Life 
Technologies 

Next generation sequencing, 
molecular diagnostics,   
bio-medical research and 
diagnostics tools, synthetic 
biology,  
stem cell research and bio-
production  

+   מהתקציב המאושר50%עד  •
תוספת מענק לחברות באזורי 

מדען המאת  עדיפות לאומית
  .הראשי

 Life מתאגידסיוע נוסף •
Technologies  בכסף או

בשיעור המענק ף בשווה כס
  .מדען הראשי השל

  פתוח

  :תאגיד
Arkema  

 פולימרים הנדסת
   חומרים ננו

 סולרית אנרגיה
  

 + מהתקציב המאושר 50%עד  •
תוספת מענק לחברות באזורי 

מדען המאת  עדיפות לאומית
  .הראשי

מתאגיד ארקמה סיוע נוסף  •
בכסף או בשווה כסף בשיעור 

  .אשירן המדעההמענק של 

  פתוח

  

  
  
  
  
  
  :ל לפנות ניתן נוספים פרטיםל
  il.org.mbt@eyal , 3632125-520 :בטלפון, אייל לבנת) משפטן(ח "רו
     il.org.mbt@amin                  , 7731956-050 פוןטלב, והאנ עמי ר"ד
    il.org.mbt@galina          ,6382842-03 פוןטלב, גייזרסקי גלינה ח"רו


