קול קורא ליזמים להגשת מועמדות לתכנית המשתלה
מרכז חדשנות  InnoValleyבבעלות קבוצת שאן ובשיתוף פעולה של התנועה הקיבוצית וקרן
משתלת הקיבוצים והמפעלים האזוריים מזמין יזמים בתחילת דרכם להגיש בקשה ולהצטרף
לתוכנית המשתלה בעמק המעיינות.
מי אנחנו ולמה כדאי לבוא?
חברת  InnoValleyבבעלות קבוצת שאן ובשיתוף התנועה הקיבוצית מפעילים את מרכז החדשנות
ליזמים (המשתלה) בעמק המעיינות.
תכנית המשתלה מסייעת ליזמים טכנולוגים או בעלי רעיונות ופתרונות טכנולוגים בתחומי החקלאות
והתעשייה במימוש צעדי היזמות הראשונים שלהם בדרך לבניית חברה עסקית ,לפיתוח מוצר,
לביצוע "פיילוט" ולהגעה למשקיעים וללקוחות ראשונים .כל זאת במשך  6חודשים.
המשתלה יחד עם איגוד התעשייה הקיבוצית וארגון אגריטך ישראל יסייעו לחברות סטרטאפ
להתחבר ולהכניס חדשנות גם במפעלים ובענפי החקלאות בעמק.
התכנית היא הזדמנות ראשונה במעלה לפיתוח רעיונות ולשלב מוצרים חדשים בתעשייה
מתקדמת ,בחקלאות חדשנית ,במים ,במדגה ,כימייה ,נייר ,פלסטיק ובתחומים נוספים ,כמרכיב
מרכזי בשרשרת היזמות והחדשנות ביישובי האזור ויצירת  Ecosystemאזורי של חדשנות ויזמות.
עבור היזמים  -הסיכוי גבוה יותר  -כי יש ישוב ,מפעל ,גוף חקלאי או משקיע/גוף עסקי שמחכים
למוצר.
הסיכון נמוך יותר -כי הצורך במוצר קיים במרחב האזורי.

הטכנולוגיות המבוקשות
עידוד פיתוח טכנולוגיות ומוצרים בתחומים הבאים:
חקלאות ,מים ,מזון ,דשן ,הדברה ביולוגית ,מזון לבעלי חיים ,נייר וכימייה ,פלסטיק ופולימרים,
חקלאות מים.
•

ניתן להגיש בקשות בתחומים נוספים אשר יבחנו על ידי הצוות המקצועי.

היזמים
יזמים הנמצאים בשלב הרעיון ועד ליזמים שיש להם מוצר מבריק ובדרך לגיוס השקעות.
המיזמים שיקודמו יהיו מבוססים על רעיונות פורצי דרך בתחומי הטכנולוגיה או העסקיים
הרלוונטיים לתעשייה וחקלאות באזור.

היזמים שיתקבלו לתכנית יזכו ל:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

משרד או מרחב עבודה במתחם ובסביבתו בהתאם לאופי המיזם.
מנטורינג צמוד– ע"י אנשי ונשות עסקים ,טכנולוגיה ,תעשייה ,חקלאות ויזמות
מהבכירים/ות במשק ואיש צוות מקצועי של Innovalley
ליווי וכלים לבניית יכולות – בנושאים כגון :פיתוח ארגוני ,שיווק ,שיווק דיגיטלי ,ניהול
פיננסי וכדומה
תכנים מגוונים ומקוריים מהעולם העסקי ,הטכנולוגי התעשייתי והחקלאי.
מעטפת של שירותים תומכים – ייעוץ עסקי ,ייעוץ משפטי ועוד.
ליווי ותמיכה והנגשה של הגשות למענקים במסגרת הרשות לחדשנות
גישה לנתוני אמת והזדמנות ל  beta siteבתעשייה ובחקלאות בקיבוצי האזור.
אירועי נטוורקינג וחשיפה למשקיעים ותורמים מובילים לצורך מימוש המיזם.
גישה לרשת הקשרים הענפה של התעשייה הקיבוצית והתנועה הקיבוצית.
מלגת קיום חודשית (לתקופת התוכנית)

משך התכנית-
•
•

תכנית המשתלה נמשכת שישה חודשים.
למיזמים המצטיינים יתאפשר להמשיך לתכנית מתקדמת שבמהלכה יתחילו להשתלב
כלכלית במרחב התעשייתי והחקלאי באזור.

הגשת בקשה:
את הבקשה אפשר להגיש באמצעות האתרwww.innovalley.co.il :
עד לתאריך 16.2.2020

בברכה,
צח פרנקל
מנכ"ל Innovalley

רפי נבו
מנכ"ל משתלת הקיבוצים

