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  קורא קול

 9201 לשנת עיצוב עתירי מוצרים לפיתוח תכנית

  סיועה לקבלת המידה אמות .1

 

 הפיתוח תכנית ותרומת , חדשנותאיכות

 יינתן המרבי הניקוד כאשר המבקשים בין יחסי באופן יינתן זו מידה באמת הניקוד

 חדשנית הינה שהוגשה  הפיתוח תכנית כי השתכנעה הוועדה אשר עסקי לגורם

 הרלוונטי ולשוק בעבר העסקי הגורם לפעילות ביחס

 ומקצועית כלכלית וישימות היתכנות רמת תשוקלל זו מידה אמת במסגרת

60% 

 למוצר התכנית תרומת

  מרכיב העיצוב בפרויקט משמעות )ביחס

 ההנדסיים וכדומה(.למרכיבים טכנולוגיים, 

 .תרומת העיצוב להעלאת ערך המוצר 

  הטמעת השימוש בעיצוב תעשייתי בחברה

ויכולתה להשתמש בו גם בתהליכים עתידיים 

 במוצר החברה.

  ,תרומת העיצוב להגברת כושר התחרות בשוק

 לחדשנות ולהגדלת היקף המכירות. 

 לקוחות, ל"ובחו בארץ המוצר של היעד שוק 

 של נוכחי שנתי היקף, המוצר של פוטנציאליים

 קיימים מתחרים, ובעולם בארץ השוק

 ,ופוטנציאליים

20% 

 לחברה התכנית תרומת

  מידת הצורך של החברה בתמיכה בתהליך

תינתן עדיפות לחברות שטרם קיבלו  –עיצובי 

תמיכה בעבר בנושא זה ו/או שזהו הניסיון 

הראשון שלהן להשתמש בעיצוב או בשירותי 

 מעצב תעשייתי. 

%15  

http://www.sba.org.il/
http://www.sba.org.il/


 

  פוטנציאל הטמעת השימוש בעיצוב תעשייתי

בחברה ויכולתה להשתמש בו גם בתהליכים 

 עתידיים במוצר החברה.

   והחדשנות הרעיון איכות

 המוצרים מול במוצר והחדשנות הייחודיות 

 במוצר והחדשנות הייחודיות/בחברה האחרים

 מתוכננת חדשנות/ בשוק אחרים מוצרים מול

 לפעילות ביחס המוצר חדשנות/ הייצור בתהליך

 בעבר העסק

15% 

 : התוכנית איכות

 בתכנית שיפותח המוצר חזון 

 עצמאי מוצר, צפוי חיים אורך) המוצר מאפייני ,

 (רוחני קניין/פטנט י"ע הגנה, סדרה/יחיד מוצר

 המוצר לפיתוח הזדמנויות חלון 

 לרבות) הבקשה הגשת עד ביצוע שלבי תיאור 

( ההגשה שלב עד בתוכנית המעצב מעורבות

 .זמן משך לרבות התוכנית לביצוע דרך אבני

10% 

 מתן עדיפות

 10% על יעלה לא בסעיף זה הניקוד סך

10% 

 פריפריאליות רמת

 כאשר המבקשים בין יחסי באופן יינתן זו מידה באמת הניקוד

 מקומית ברשות הממוקם העסקי לגורם יינתן המרבי הניקוד

 .ביותר נמוכה הפריפריאלית שרמתה

5% 

 עסק בבעלות נשים

 אישה בבעלות ממנו 50% שלפחות לעסק

5% 

  כלכלית עסקית יכולת

 יינתן המרבי הניקוד כאשר המבקשים בין יחסי באופן יינתן זו מידה באמת הניקוד

הניהולית והעסקית תאפשר את השלמת  ,הכלכלית יכולתו אשר העסקי לגורם

 .פיתוח המוצר ושיווקו

 נמוך ניקוד) התכנית למימוש סיוע בקבלת החברה של הצורך מידתתיבחן  בנוסף

 (יותר נמוך סיוע בקבלת החברה ותלות במידה יותר

15% 



 

 

 ציון מינימאלי לקבלת הסיוע .2

במסגרת  60הבקשות המוגשות במסגרת מקצה זה נדרשות לקבל לכל הפחות ניקוד 

 בחינת אמות המידה לצורך אישור מתן הסיוע.

 

  ההצעות הגשת .3

 .ונספחיה להוראה בהתאם תוגשנה בתכנית להשתתפות בקשות

 pituch.atir@economy.gov.ilאת הבקשות המלאות יש לשלוח לכתובת דוא"ל: 

 

 סיוע בהכנת הבקשה .3.1

המעוניינים יוכלו לקבל סיוע בהכנת הבקשה ובכתיבת תכנית העבודה באחד  עסקים

 מסניפי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 

 

    22.09.2019 יום עד הבקשות להגשת האחרון המועד .3.2

 גם רשאית הסוכנות. יידונו ולא הסף על ייפסלו זה מועד לאחר יתקבלו או שיוגשו הצעות

 הנדרשים המסמכים או הפרטים את כללו לא הגשתן בעת אשר מלאות לא בקשות לפסול

 . הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם מסמכים השלמת לדרוש או

  .www.sba.org.il האינטרנט בכתובת להוריד ניתן הטפסים את

 תקציב .4

ובמקצה היה  .מקצים בשנת תקציב קלנדרית 3עד במסגרת התכנית תקיים הוועדה 

לא ינוצל מלוא התקציב אשר הועמד לרשות המקצה, תועבר יתרת התקציב  הנוכחי

למקצה הבא אחריו וכן הלאה, עד לסיום המקצים במסגרת שנת תקציב קלנדרית, למעט 

 אם פורסם אחרת במסגרת הקול הקורא שיפורסם עבור כל מקצה.

 

 כללי .5

המועדים על כל שינוי בתנאי מתנאי הליך התכנית, לרבות הוראת המנכ"ל או  .5.1

 המפורטים בקול קורא זה, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של הסוכנות.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא  .5.2

 לבין הוראת המנכ"ל  ונספחיה, האמור בהוראת המנכ"ל ונספחיה גובר.

 מהפונים.אין בהודעה זו משום התחייבות לאישור השתתפות בתכנית למי  .5.3

 הוועדה חברי דעת ושיקול כללית התרשמות

 תינתן הוועדה חברי של הכללית וההתרשמות הוועדה של הדעת שיקול במסגרת

מייחודיות התכנית והשפעות עקיפות של המוצר על הגורם  היתר בין, התייחסות

 .העסקי והענף

15% 

mailto:pituch.atir@economy.gov.il
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פרטים נוספים אודות הוראת המנכ"ל ניתן למצוא באתר הסוכנות בכתובת:  .5.4

www.sba.org.il,  ודוא"ל:  6662370-02או בטלפון

pituch.atir@economy.gov.il. 

כל המושגים המוזכרים בקול קורא זה הם בהתאם למפורט בהוראת המנכ"ל  .5.5

 ובנהלים.
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