
קול קורא לתמיכה מפרסמת אנרגיה קרן בירד 

בתחום ארה"ב -ישראלבפרויקטים משותפים 

 והתייעלות אנרגטית האנרגיה הירוקה

 

 מעלותו 50%-מיליון דולר ועד ל 1 -מענק של כל יזכהפרויקט מאושר 

 

(, שיתוף פעולה בתחום האנרגיה BIRD Energy)יה בירד אנרגקרן  – 2018 במרץ 22
פרסמה , אנרגיה ורשות החדשנותההאנרגיה האמריקאי לבין משרד המתחדשת בין משרד 

משותפים של חברות מישראל וארה"ב בתחומי אנרגיה  מו"פ "קול קורא" לתמיכה במיזמי
 עלות אנרגטית.ייהתמתחדשת ו

וחברה אמריקאית חברה ישראלית יזכה במענק יהיה משותף לפרויקט מחקר ופיתוח אשר 
בכל תחומי האנרגיה המתחדשת להציג חדשנות  שידעומוסד מחקר אמריקאי, או 

אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, טכנולוגיות רכב מתקדמות, : , לדוגמהאנרגטית התייעלותו
ויעיל  וייצור מתקדםמים ה במשק האנרגיאחסון אנרגיה, רשת חכמה, דלקים חלופיים, 

 פרויקט חייב להיות פוטנציאל מסחרי משמעותי. לבנוסף, . אנרגטית

קרן פירוט מלא של הצרכים המשותפים הנדרשים מהפרויקט נמצא באתר האינטרנט של 
 .בירד

 .2018 ביולי 9 -עד ה BIRD Energyניתן להגיש מועמדות לתוכנית 

 2014בנושא אנרגיה קיבל חיזוק משמעותי כאשר בשנת ארה"ב -ישראלשיתוף הפעולה 
 שתי המדינות.הקונגרס האמריקאי אישר חוק לקידום השותפות האסטרטגית בין 

 בשיתוף אנרגיה בירד על השהוקלט וידאו בהודעת, פרי ריק, האמריקני האנרגיה מזכיר
 מועיל הינו אנרגיה בירד פעולהה שיתוף"ציין כי , שטיניץ יובל ר"ד, הישראלי האנרגיה שר
 מי כלכלת אנרגיה וביטחון אנרגיה".ומאפשר השגת יעדיהן בתחו המדינות יתלש

 

-אנו שמחים לעודד פרויקטים משותפים ישראלציין: " מנכ"ל קרן בירד, איתן יודילביץד"ר 
בה פועלת תכנית  העשיריתזו השנה . אנרגטיתה ההתייעלותאנרגיה ירוקה ו מיארה"ב בתחו

מאז הקמת  בירד אנרגיה לקידום פיתוחים טכנולוגיים בתחום האנרגיות המתחדשות.
הצלחות מסחריות  פרויקטים אשר מתחילים לייצר 42כנית קרן בירד אנרגיה אושרו ת

 .ולהניב  מכירות"

הם שיתופי פעולה בין חברה  בירד אנרגיה הפרויקטים הזכאים להשתתף בתכנית
אוניברסיטה או ל באחת המדינות אמריקאית לחברה ישראלית, או שיתוף פעולה בין חברה

כמו כן, הפרויקט צריך להציג אתגר בתחום האנרגיה  .במדינה השנייה גוף מחקר אקדמי
הפרויקטים המוגשים לקרן עוברים בדיקה והזדמנות עבור שתי המדינות לפיתוח וחדשנות. 

ורשות  החדשנות ובוחנים  אנרגיהידי בוחנים ישראלים מטעם משרד ה-פדנית עלק
מעלות הפרויקט,  50%קרן בירד מממנת עד אמריקאים מטעם משרד האנרגיה האמריקאי. 

במגבלה של מיליון דולר לכל פרויקט משותף )"מענק מותנה"(, אשר יוחזר רק אם יש הצלחה 
 . "מסחרית
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 קרן בירד  -רקע 
ארה"ב. -לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים ישראל-( היא הקרן הדוBIRD Foundationבירד )קרן 

הקרן פועלת לעידוד שיתופי פעולה במחקר ופיתוח בין חברות ישראליות ואמריקאיות בתחומי 
הטכנולוגיה השונים. הקרן גם מסייעת ללא תמורה באיתור שותפים אסטרטגיים משתי המדינות, 

 צר משותף. לצורך פיתוח מו
  

פרויקטים משותפים בין חברות ישראליות  950-ל מעלמאז היווסדה, קרן בירד אישרה 
ואמריקאיות. רבים מהפרויקטים הסתיימו במוצרים שהצליחו בשווקים והניבו מכירות של מעל 

 לר.  ומיליארד ד 10-ל
  

בפרויקט. הקרן קרן בירד תומכת בפרויקטים מבלי לקבל זכויות כלשהן בחברות השותפות 
משתתפת בסיכון וכספי התמיכה מוחזרים כתמלוגים רק אם יש מכירות מתוצרי הפרויקט. המימון 

מתקציב הפרויקט ועד למיליון דולר לפרויקט. תהליך ההגשה של הפרויקטים  50%-מהקרן מוגבל ל
 נעשית על פי ההנחיות והכללים של קרן בירד.

 
  www.birdf.comבקרו באתר האינטרנט:   

 www.facebook.com/BIRDFoundationובדף הפייסבוק: 


