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The Israel Innova�on Authority (IIA):
Offers Grants to Address the Coronavirus

Challenges

רשות החדשנות: מענקים לתעשיית החדשנות
והייצור לטובת התמודדות עם אתגרי נגיף

הקורונה

18/03/2020

Dear Clients,

Further to our update of yesterday regarding grants offered by the European
Innova�on Council for the development of technological innova�ons that
could assist in handling the Coronavirus outbreak, we are pleased to inform
you that the Israel Innova�on Authority (IIA) has also issued three requests
for proposals offering grants to address the Coronavirus challenges.

The IIA is offering financial grants ranging between 20% and 70% of
approved R&D expenses for these projects.

Due to the �me constraints, the grant applica�ons can be submi�ed
immediately by way of a dedicated and shortened form, and the applica�ons
will be reviewed in an expedited manner.

Please note that grant applica�ons in respect of R&D programs for early-
stage ideas or applica�ons, as well as technological solu�ons in the test-
run and demonstra�on stages, must be submi�ed by March 26, 2020.

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://cdn-media.web-view.net/i/axteeushww/Israeli_Government_Grants_for_Corona_Technologies_0.pdf


Grant applica�ons by manufacturers of medical equipment, therapeu�c
equipment, contamina�on preven�on equipment, remote medicine,
measuring and control devices, tex�les, chemicals, polymers and plas�cs,
etc. may be submi�ed un�l March 30, 2020.

For more details and informa�on click here.
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לקוחות יקרים,

בהמשך לעדכון שלנו מאתמול בנוגע למענקים שמציעה מועצת החדשנות האירופית
לפיתוח חידושים טכנולוגיים שיוכלו לסייע בטיפול בהתפרצות הקורונה, אנו שמחים
לעדכן שגם רשות החדשנות יצאה אתמול בשלושה קולות קוראים במסגרתם מוצעים

מענקים לתעשיית החדשנות והייצור לטובת התמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה.

במסגרת הקולות קוראים הרשות מציעה לחברות מענקים כספיים שנעים בשיעורים
של בין 20% ל-70% מהוצאות המו"פ שיאושרו.

בשל לוחות הזמנים את בקשות התמיכה ניתן להגיש באופן מיידי על-גבי טופס ייעודי
ומקוצר והבקשות יבדקו בהליך מהיר.

שימו לב! 

ניתן להגיש בקשות תמיכה לתוכניות מו"פ לרעיונות ו/או יישומים בשלבים
מוקדמים וכן לפתרונות טכנולוגיים בשלבי הרצה והדגמה עד ליום 26.3.2020.

בקשות לתמיכה ליצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה
מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק

ועוד ניתן להגיש עד ליום 30.3.2020.

לפרטים נוספים ולמידע נוסף לחצו כאן.
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