
ל "תכניות סיוע בינ

דני בירן

ל"מנהל החטיבה הבינ

רשות החדשנות



רשות החדשנות

נבנתה על בסיס פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה

פ ובחדשנות טכנולוגית"רשות סטטוטורית שמטרתה תמיכה במו

מסלולי תמיכה30-בכחברות בשנה 1,000-בכ₪ מיליארד 1.6-משקיעה כ

2017-פעולה תחילת 



חדשנות מוכוונות משימה ולקוחזירות 

מספק של חברות הזנק טכנולוגיות  deal flowסיוע ביצירת 

fundable milestone-והגעה ל

סיוע לחברות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיות פורצות דרך וגשרים  , תשתיות מחקר
בין אקדמיה לתעשייה

תמיכה בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות ובפרט 
שיפור השירותים של הסקטור הציבורי

תעשיות הייצור למסלול תחרותי בר קיימא  " דחיפת"
על ידי חדשנות טכנולוגית
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ייעודי החטיבה הבינלאומית

פ"פ בינלאומי במו"שתי"יצירת יתרון תחרותי לגופים ישראליים ע

 פלטפורמות לשיתופי פעולה בין גופים ישראליים וגופים בינלאומייםהקמת

 עם גופים ישראלייםגופים בינלאומיים לשיתופי פעולה משיכת

ל לסיוע למיזמי חדשנות  "גיוס משאבים כספיים ושווי כסף בחו

ישראליים

ל על החדשנות הישראלית ועבור  "מקור ידע עבור גורמים בחו

ל"הרשות על חדשנות בחו



מבנה החטיבה

אמריקותדסק פסיפיק-דסק אסיה

דסק אירופה
ISERD

לאומיות-דסק חברות רב



תכניות ומסלולים
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ערכים של זירת הזנק

מטרות

פ בין חברות ישראליות לבין  "ל במו"קידום שיתופי פעולה בינ

ל "חברות וגופים בחו

מה מקבלים

 פ"השתסיוע במציאת שותף זר ובהסדרת

מימון

לאומיות לתמיכה מקבילה-דותכניות 



innovationisrael.org.il

ערכים של זירת הזנק

 מחוזות, ממשלות פדרליות)תכניות ברמות שונות     ,

(מוסדות, ערים

תכניות בנושאים שונים

תכניות65-למעלה מ

 לאומיות-דוקרנות ארבע

ב"ארה(BIRD) , קנדה(CIRDF) , קוריאה(KORIL)  ,

(SIIRD)סינגפור 

(המשך)מקבילה לאומיות לתמיכה -דותכניות 



International Collaborations

The Americas
Asia Pacific 

China
Jiangsu

MOST

Shanghai

Shenzhen

Shandong

Guangdong

Zhejiang 

Hong Kong 

Inter-American Development 

Bank

Brazil: Federal +Sao Paulo 

Argentina

Uruguay

Mexico 

Colombia

Chile

Latin America  

Horizon 2020

EUREKA

France

Russia

Italy

Germany

Greece

Denmark

Hungary

Turkey

Portugal

Finland

Sweden

The Netherlands

Czech Republic

Spain

Belgium

Poland

Romania 

Europe  

Australia
Victoria

New South Wales

Korea
KORIL-RDF

(Foundation)

India 
i4RD (Federal) 

KIRD (Karnataka)

Japan

Singapore
SIIRD (Foundation)

Taiwan

Kazakhstan

+ Product Adaptation in LATAM, China, India & Africa

Canada CIIRDF (Foundation)

Ontario

Quebec

BIRD (Foundation) 

DOE, COMMERCE 

California

Florida

Pennsylvania

South Carolina

New York

Massachusetts 

Maryland

Virginia

Wisconsin

Oregon

Colorado

Nevada

Illinois

Michigan 

Texas

USA
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ערכים של זירת הזנק

מטרות התכנית

אסיהב ומול "לחזק את התחרותיות האירופית מול ארה    ,

פ אירופי  "ליצור אזור מו, חברתייםעם אתגרים להתמודד 

משותף

 2014-2020מיליארד אירו בין 77–תקציב

מטרות הרשות

את תכניות המסגרת לגופים ישראלים ולסייע להם  להנגיש

להצליח בהן

פ  "פ במו"תכנית מסגרת אירופית לשת

Horizon2020–וחדשנות 





מימון אירופי לחברות פורצות דרך- SME Instrument
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מענקי מימון נדיבים וגמישים  •

אחוזי תמיכה גבוהים •

מימון ללא צורך בהחזר •

IPללא מגבלות מימון •

מרובה מדינות ושחקניםלשוק גישה •

אפשרות לשתף פעולה עם לקוחות סופיים  •

באירופהאינטגרציה •

גישה לחזית המחקר הטכנולוגי באירופה ולתשתיות מחקר•

להשפיע על תקינההזדמנות •

האירופיתפ "המויתרונות מסגרת 
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מסלול התאמת מוצרים לשווקים מתפתחים

מטרות•
לאפשר לחברות להתאים את מוצריהן לשווקים  •

,  אמריקה הלטינית, סין, הודו–מתפתחים 

אפריקה
,  לאקלים, התאמה לרגולציה, שינוי תהליכי ייצור•

'וכו
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לאומיים-פ עם תאגידים רב"פ במו"תכנית שתערכים של זירת הזנק

מטרות•

-לאפשר לחברות ישראליות ליצור קשרים עם תאגידים רב•

שלהםלאומיים ולהשתלב בפעילות הטכנולוגית והשיווקית 

מה מקבלים•
מימון•

לאומי-סיוע ותמיכה מצד תאגיד זר רב•

על קניין  בבעלות לאומי -את התאגיד הרבלשתף אפשרות •

לשימוש בידע החדשבלעדי לא רשיוןרוחני או לתת לו 



סיכום

מגוון תכניות

במגוון מדינות

עם מגוון שותפים  

במגוון תחומים



לפרטים נוספים

www.innovationisrael.org.il



תודה רבה


