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Israeli Government Grants for
 Corona Technologies

הזדמנות לקבלת מענקים לפיתוח חידושים
טכנולוגיים שיוכלו לסייע

בטיפול בהתפרצות הקורונה

17/03/2020

Dear clients,

The Coronavirus outbreak may have slowed the pace of new investments, as
part of the general atmosphere of financial uncertainty. However, every crisis
also presents business opportuni�es.

The European Commission has recently issued an urgent call to start-ups and
SMEs with technologies and innova�ons that could help treat, test, monitor
or otherwise assist in the Coronavirus outbreak, to submit proposals on an
urgent basis for the next funding round of the European Innova�on Council
to be made under the EIC Accelerator program, with a budget of €164
million.

Please note that the deadline for submi�ng proposals is Wednesday,
March 18, at 5pm Brussels �me.

In light of the importance of the ma�er, the Israel Innova�on Authority has
also joined this mission and announced that it will make an experienced
professional examiner available to companies wishing to apply for the
current grant, to assist the company in the applica�on process (up to 5 hours

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx


of consulta�on) in the coming days.

For more details and informa�on (Hebrew), click here.

Best wishes,

Meitar | Law Offices

לקוחות יקרים,

התפרצות וירוס הקורונה גורמת לקשיים בגיוס השקעות ולאי ודאות פיננסית. עם זאת,
כל תקופת משבר טומנת בחובה גם הזדמנויות עסקיות.

בימים האחרונים הפיצה הנציבות האירופית קריאה דחופה לחברות הזנק ולחברות
קטנות ובינוניות שיכולות להציע טכנולוגיות וחידושים העשויים לסייע בטיפול,
בבדיקה, ניטור או היבטים אחרים של התפרצות וירוס הקורונה להגיש בדחיפות

הצעות לסבב המימון הבא
של מועצת החדשנות האירופית שייעשה במסגרת תכנית  EIC Acceleratorבתקציב של

164 מיליון אירו.

שימו לב! המועד האחרון להגשת הצעות  הוא ביום רביעי 18 במרץ בשעה
17:00 זמן מקומי, בריסל.

לאור חשיבות הנושא, גם רשות החדשנות בישראל נרתמה למשימה והודיעה שהיא
תעמיד לרשות החברות המעוניינות להגיש בקשה למענק במועד הנוכחי  - 

בודק/ת מקצועי/ת מנוסה שילווה את החברה בהליך הבקשה (עד 5 שעות ייעוץ)
בימים הקרובים.

לפרטים נוספים ולמידע נוסף לחצו כאן. 

באיחולי בריאות, 

מיתר | עורכי דין
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Dana Yagur, Partner
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For addi�onal informa�on about our firm's Regulatory group, click here.
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