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מטרת המסלול

.  גישור על פער הידע הנמצא באקדמיה לבין צורכי התעשייה

שיאפשרו לגורם , המטרה העיקרית הינה להגיע בתום הפרויקט לאבני דרך משמעותיות

. שירות שלו/ בתעשייה ליישם את הידע האקדמי בתוך מוצר 

?למי מיועד המסלול

מכוני מחקר  , מכללות, אוניברסיטאות-לקבוצות מחקר מכל מוסדות המחקר בישראל 

ומרכזים רפואיים המעוניינים לבצע מחקר יישומי כהמשך למחקר בסיס קודם שבוצע  
.  באמצעות אותה קבוצת מחקר

ותוצאותיו צריכות  , על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי

.להיות ישימות בתעשייה הישראלית ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק
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:מוסדות המחקר ללא ליווי תאגיד יקבלו

אלף שקל  440עד סכום מרבי של , 85%או 75%מוסד שיפעל לבדו יקבל תמיכה של 1.

.בשנה

660עד ,85%או 75%שני מוסדות מחקר המשתפים פעולה ביניהם יקבלו תמיכה של 2.

אלף שקל בשנה

אלף שקל בשנה770עד ,85%או 75%שיתוף פעולה תלת מוסדי יקבל תמיכה של 3.

:מוסדות מחקר בליווי תאגיד יקבלו

מהתקציב המאושר שהיקפו המרבי  90%או 80%יקבל תמיכה שלמוסד שיפעל לבדו1.

.אלף שקל550הוא 

,  מהתקציב שאושר90%או 80%יקבל תמיכה של , שיתוף פעולה בין שני מוסדות מחקר2.

אלף שקל בשנה700שהיקפו המירבי הוא עד 

שהיקפו  , מהתקציב שאושר90%או 80%שיתוף פעולה תלת מוסדי יקבל תמיכה של3.

.ח"ש810,000עד המירבי הוא



הכוונת ידע אקדמי 

Nov  2020 4 Claudia Ben-Yaakov

:תפקיד התאגיד המלווה בפרוייקטים אלו

ומשתתף  , התאגיד המלווה משמש כשותף בהנחייה מקצועית ובקביעת יעדי המחקר1.

.מעלות הפרויקט10%במימון בשיעור של 

מ על הסכם המסחור עם "התאגיד המלווה מקבל זכות ראשונים לנהל מו, בתום המחקר2.

.מוסד המחקר

מלבד קבלת המענק  , לפרויקטים שאושרו על ידי ועדת זירת תשתית טכנולוגית-יעוץ עסקי 

הטבה למומחה טכנולוגי , ישנה גם אופציה לקבל בכפוף לאישור ועדת תשתית טכנולוגית

.ויגדיל ויאיץ את סיכויי מסחורו, עסקי שייעץ לצוות המחקר בפרויקט
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