
 

 

 :עידוד פתרונות טכנולוגייםל 2022 "עזרטק"מסלול 
 לאנשים עם מוגבלות

 גיל השלישיאנשים בלו

  המסלולמטרת ופרטי 

( ובחינת Assistive Technologyפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הטכנולוגיה המסייעת )

 היתכנותן בקרב ארגונים ומוסדות רלוונטיים. 

 לאנשים עם מוגבלותמחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה המסייעת של בתוכניות הרצה )פיילוטים(  תמיכה

  תפקודית .העצמאות הו חייםהאיכות בשיפור  ולאנשים בגיל השלישיבחברה ובשוק התעסוקה  להשתלב

והמנהל לאזרחים ותיקים,  בין קרנות הביטוח הלאומיומסלול זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות 

תמיכה  –)ראו נספח ט"ו(  2הוא פועל תחת מסלול הטבה מספר .  משרד הרווחה והביטחון החברתי

 בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל.

 למי מיועד המסלול

 ולבחון היתכנותן של לפתח יםומעוניינישראל בים הפועלולארגונים ללא מטרות רווח פרטיות  חברותל
  .את שתי קבוצות היעד המתוארות לעילהמשרתות מסייעות טכנולוגיות 

 

 היקף הסיוע

 וצאות המאושרות.המה 50%עד  תמיכה כספית בשיעור של 

 10%זכאיות לתוספת תמיכה של  לאומי עלות באזורי פיתוחוחברות הפ. 

 המאושרות תינתן לתוכנית בעלת מההוצאות  75%או  60%ריג של תמיכה כספית בשיעור ח

 . בשתי קבוצות היעדפוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום חייהם של אנשים 

 יתרונות המסלול  
 

 קראת המוצר ל פיתוחב באופן משמעותילהתקדם  מקבלי התמיכה יוכלו: הזדמנות להתפתחות

 בקידום חדירתו לשוק.ו ומסחור

 אך לא ברווחים או בהצלחות ת בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיילוטהשתתפו  :מסיכון לסיכוי ,

, על ידי תשלום תמלוגים מימון שקיבלולרשות החדשנות את ה וחזירי מקבלי התמיכהעתידיות. 

 .ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור

 



 

 

  תמיכת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של  :איכות בארץ ובעולםתו

 מקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק הכרה זו  .הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה

בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, גם עשוי לסייע  מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זהאת 

 .לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים יצירת בסיס

  תנאי המסלול

 דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות. 

 להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות במסלול ההטבה.  ובאתר הרצה כהגדרתקיים  מתקן הרצה

(LOIזיכרון דברים א ,) עמםעל כוונתו להתקשרות  למגישי הבקשה ההרצהו הסכם בין אתר 

  .בתכנית ההרצה

 אינו עולה על שניים. רול קורא זהאושרו למבקש במסגרת ימספר התיקים ש 

 למגישים אשר הינם מלכ"רים או חל"צ אישור ניהול תקין בתוקף . 

 לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע נדרש דיווח. 

 אם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין לפעול בהת יש

-200 :כולל הנהלים) נהלי המסלולו 2מסלול הטבה מס'  ,חוק החדשנותהרוחני כפי שמפורט ב

01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).  

עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מענק. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי 
 לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים. 

 קריטריונים להערכת בקשה

 

 .מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיות היעד 

  מכתב הצהרת( כוונותLOI)  מגיש הבקשה למתקן בו יתבצע הפיילוט להתקשרות בין. 

  והתועלת לאתר  מגישי הבקשהאתר ההרצה, שיתוף פעולה בין  לרבות –איכות תכנית ההרצה

 מבחינה שיווקית ומסחרית בארץ ובעולם. הםשתצמח ל

 האתגרים במימושה רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית יחד עם רמת. 

 התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית. 

 כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית-פוטנציאל הצמיחה העסקי.  

 יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי. 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p181m2_001.htm
https://innovationisrael.org.il/rules/2956
https://innovationisrael.org.il/rules/2956
https://innovationisrael.org.il/rules/2949
https://innovationisrael.org.il/rules/2949
https://innovationisrael.org.il/rules/2950
https://innovationisrael.org.il/rules/2952
https://innovationisrael.org.il/rules/3017
https://innovationisrael.org.il/rules/3291


 

 

 

 בקשה אופן הגשת

 עידוד -"עזרטק"-, ובמסלול משנה ט"ו2במסלול הטבה מספר  יש לקרוא את ההנחיות המופיעות

  .פתרונות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלויות ובנהלי המסלול

 יש למלא ולצרף את  .רהאזור האישי באת הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך

  .הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת

 אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי  יתקבלו

  .הקובעבמידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא   .מסלול ההטבה

  בצהריים 12:00בשעה  15/8/2022ניתן להגיש בקשות עד לתאריך. 

  במרחב החדשנות בבית חולים אלי"ן,  10:00בשעה  26/7/22כנס חשיפה יתקיים ביום שלישי

 . מראש הרשמהההשתתפות ללא עלות וב, ירושלים. 84שמריהו לוין 

 

 
 יצירת קשר

  לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך
ה' -בימים א' 7157900-03 או בטלפון contactus@innovationisrael.org.il הלקוחות בדוא"ל:

 9:00-17:00בשעות 
  :לפניות בנוגע להליך הקליטה והגשת הטפסים, ניתן ליצור קשר עם מחלקת קליטה בדוא"ל

Klita@innovationisrael.org.il 
 זירת צמיחה לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם : Growth@innovationisrael.org.il  או

nurith@nioi.gov.il  
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