
מתקדם קשר: וליצירת לפרטים

שמזניקות תכניות מציעה

אלינו? לפנות כדאי מדוע

מתקדם יצור זירת החדשנות, רשות לאתר הכנסו
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 ומעודדות התעשיות את קדימה
 טכנולוגיות מערים, פיתוח

חדשניים יעוד ותהליכי
 הליכי ביישום מתמקדת החדשנות ברשות מתקדם ייצור זירת
הייצור. מוטות בחברות וחדשנות מו״פ

 לצורכי במיוחד שהותאמו תמריצים מספקת החדשנות רשות
 התחרות כושר את לחזק חדשנות, לעודד במטרה התעשייה.

הפריון. את ולשפר הגלובלית בזירה
 ומעודדות הייצור מוטות התעשיות את קדימה מזניקות התוכניות

 ייצור ותהליכי טכנולוגיות מוצרים, לפתח מפעלים בעלי
אלו. מטרות מימוש לצורך חדשניים

 תנאים הייצור תעשיית מפעלי לכלל מאפשר המסלול <
 לפיתוח תכניות יישום לצורך לצרכיהם, ומתאימים מועדפים

חדשניות. וטכנולוגיות עתידיים מוצרים
 היצור לתעשיית במיוחד משופרים תנאים מציע המסלול <

 מנת על בארץ מוצריהן את המייצרות במו״פ דרכן בראשית
 לכניסה האסטרטגית ההחלטה קבלת את עליהן להקל

ופיתוח. מחקר תכניות לביצוע
 לחברות במיוחד מותאמים תכניות לאישור הקריטריונים <

למסלול. המשויכות

החדשנות רשות

Authority
 כושר חיזוק

 בזירה התחרות
*1 הגלובלית!
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 -התכנית מופ״ת
 ״פ1המ לעידוד

 והחדשנות
הייצור בתעשיית

התכנית מטרת
 חדשנות תהליכי ולהטמיע לקדם ייצור מוטות וחברות מפעלי□ עידוד

 חדשות אסטרטגיות בפיתוח אלה למפעלי□ סיוע גם, כמו טכנולוגית.
טכנולוגי. בידול על המבוססות

התוכנית? מיועדת למי
מסורתית: מעורבת או מסורתית טכנולוגיה <

 פלסטיק, גומי, הלבשה, טקסטיל, דפוס, נייר, משקאות, )מזון,
ועוד( בניין חומרי קרמיקה,

 הקודמת, בשנה מהכנסותיה 50% שלפחות תעשייתית חברה
מייצור. נבעו

מעורבת-עילית+עלית טכנולוגיה <
 מחשבים, תרופות, חשמל, מכונות, ייצור קוסמטיקה, )כימיקלים,

ועוד( ואופטי אלקטרוני מכשור
 הקודמת, בשנה מהכנסותיה 50% שלפחות תעשייתית חברה
יחד: התנאים שני על והעונה מייצור נבעה
 לא אך העובדים, מכלל 30% הפחות לכל הוא הייצור עובדי מספר
עובדים. 3מ- פחות
עובדים. 25 היותר לכל הוא המו״פ עובדי מספר

 השתתפות מאפשר עיסוקן תחום האם לבחון המעוניינות חברות
 מקדמית בדיקה לביצוע בבקשה לרשות לפנות יכולות בתוכנית,

לתוכנית. לשיוכן

מקבלים? מה
 של המו״פ מהוצאות 50% - 30% של בשיעור תמיכה
שאושרו תכניות
 ’א פיתוח באזור המבוצעות מו״פ לתכניות 10% של תוספת
 של המאושר מתקציבו 30% לפחות אם 10%של תוספת

מוכר תעשייתי מחקר במכון יבוצע התיק

המו״פ מכינת
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התכנית מטרת
 לחברות לסייע שנועד הייצור, תעשיית לטובת משלי□ כלי היא המכינה

 אשר לחברות או חדשנות, תהליכי ובהובלת במו״פ התנסו לא שמעולם
ולהכוונה. למיקוד זקוקות שלהן המו״פ פעילויות

 ידה על שייבחר מקצועי ביועץ תסתייע ״פ1המ למכינת הפונה חברה
בתהליך. אותה וילווה

 בהתאם תמיכה כלי ארבעה מנילה ״פ1המ מכינת
החברה: לצדכי

 תהליכי להטמעת להיערך לחברות סיוע - בסיסי תמיכה מסלול
חדשות. טכנולוגיות ואימוץ מו״פ

 לבעיות פתרון כיווני איתור - טכנולוגית התכנות לבדיקת מסלול
מהותיות טכנולוגיות

ביצוע - הייצור בתהליך לכשלים פתרונות לפיתוח מסלול
טכנולוגיות. היתכנות בדיקות
הייצור. תהליך לשיפור מסלול

התוכנית? מיועדת למי
מסורתית: מעורבת או מסורתית טכנולוגיה <

 נבעו הקודמת, בשנה מהכנסותיה 50% שלפחות תעשייתית חברה
מייצור.

מעורבת-עילית טכנולוגיה <
 נבעה הקודמת, בשנה מהכנסותיה 50% שלפחות תעשייתית חברה

יחד: התנאי□ שני על והעונה מייצור
 העובדים, מכלל 30% הפחות לכל הוא הייצור עובדי מספר

עובדים. 3מ- פחות לא אך
עובדים. 25 היותר לכל הוא המו״פ עובדי מספר

מקבלים: מה
 התכנית( יועצי ממאגר או החברה )מטע□ יועץ ע□ התקשרות

 הייעוץ מעלות 66% מממנת הרשות - ₪ 75,000 עד תקציב
 עד של מוגדל לתקציב זכאיות א׳ פיתוח מאזור חברות

 הפרויקט מעלות 75% מממנת הרשות כאשר ₪, 100,000
 התכנית של ההיגוי ועדת ע״י מקצועי ולווי הנחייה
פשוטי□ ואישור בדיקה הליכי

 רשות של החברות אתר דרך מקוון באופן תתבצע בקשה הגשת
https://my.innovationisrael.org.il/messages החדשנות.
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