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 בגרמניה ושוכפלה לכלל 2011התכנית החלה בשנת

ב במטרה לסייע לתעשייה במעבר לדור של "אירופה וארה

ייצור מתקדם

 חיבור התעשייה בין המרחב הפיזי בייצור לאוטומציה

ודיגיטציה

 על ידי  להייטקהקטנת הגבולות בין הגדרת מסורתי

התמקדות בהטמעת חדשנות מתמדת בתעשייה



הורדת עלויות ייצור שיפור האיכות המיוצרת

חדשנות ויצירת יתרון  

תחרותי

שיפור תהליכי ייצור  הגברת מהירות הייצור

OPEX & CAPEX



פריון

גמישות

איכות

מהירות

היכולת לתת מענה מהיר לביקוש על ידי ייצור בכמויות משתנות  

והטמעת חדשנות בתהליכים קיימים

קיצור זמן התהליך בייצור החל משלב התכנון ועד המוצר הסופי

אפים  -קיצור זמני סט, הגברת פריון הייצור על ידי שיפור תהליכים

ותקלות

הגברת איכות והקטנת פחתים לאורך התהליך

תחרותיות שאיפה למצוינות תפעולית והגברת תחרותיות גלובאלית



המחלקה לייעוץ 
עסקי וחדשנות

אמונים על פעילות  
החדשנות בהתאחדות

הכוונה ושימוש בכלי  
סיוע ותמריצי ם 

ממשלתיים

ליווי והובלת מהלכים  
, מול משרדי ממשלה

מוסדות שלטוניים וגופי  
רגולציה

העשרות לתעשייה על 
,  סדנאות, ידי קורסים

ימי עיון והכשרות

ייעוץ עסקי להפחתת 
עלויות ושיפור הרווחיות  

בסביבת פעילות  
המפעל

יצירת שתופי פעולה 
בתוך התעשייה





נושאי מימון

ח"שירותי מט

ייעול צריכת אנרגיה

ליווי וסיוע בהעתקת  
מפעלים

בדיקה והפחתת  
מיסוי עירוני

כבאות אש ורישוי  
עסקים

סביבה עסקית



  מידע מרוכז על כלי הסיוע הממשלתיים ומסלולי

אנרגיה  , החדשנות, התמיכה של רשות ההשקעות

.ועוד

 ממשלתיות –מידע על קרנות המימון השונות

ופרטיות

מקורות מימון חוץ בנקאיים ואלטרנטיביים

 מתן שירות לטובת שיפור הסביבה העסקית



אבחון צרכים

 התאמת תכנית תוך שימוש בכלי סיוע ממשלתיים

המתאימים לתעשיין

בחינת  , מידע אודות נהלי הגשת הבקשות

קריטריונים ועמידה בתנאי הסף

הכוונה ומתן דגשים בהגשת התכניות

שחרור חסמים ופתרון בעיות בתהליך



בעת שיקול על העתקת פעילות מפעלכם

לפני הטמעת שינויים טכנולוגיים במפעל
 שדרוג קווי ייצור ורכש חדש–לפני השקעות בהון

פ חדשני"אם ברצונכם לקדם פיתוחים טכנולוגיים ומו

  לפני העסקת יועצים עסקיים חיצוניים

הון חוזר  , כאשר קיים צורך במימון לטובת צמיחה
ומצוקה

בעיות בשרשרת האספקה שלכם

בעיות רגולציה

בכל קושי אחר שעולה מסביבתכם העסקית




