
| ירושלים | ישראל | 035118122 ISERD  המנהלת הישראלית למו"פ האירופי | דרך אגודת ספורט הפועל 1

הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 אפריל

Horizon 2020 – קולות קוראים

 קול קורא להגשת מאמרים
TRA2020 להשתתפות בכנס

הנציבות האירופית פירסמה קול קורא להגשת
מאמרים להשתתפות בכנס TRA2020, כנס

המחקר והטכנולוגיה האירופאי בנושא תחבורה
וניידות.

הגשת המאמרים יכולה להתבצע בשני מסלולים:
1. הגשה לכתב עת – מאמרים נבחרים יפורסמו

ETRA בכתב העת
2. הגשת מאמר לכנס

מועד אחרון להגשה: 31 במאי 2019

לפרטים נוספים

– MSCA  קול קורא
Individual Fellowships

למחפשים הזדמנויות לפוסטדוקטורנט בחו"ל
ולמחפשים חוקרים צעירים מוכשרים ויצירתיים
מחו"ל לעבודה במחקר בישראל, נפתח הקול

Marie SkłodowskaCurie Actions  הקורא
Individual Fellowships

זוהי הזדמנות להכיר סביבת עבודה במדינה
אחרת וגם אפשרות להכיר סביבת עבודה מחוץ

לאקדמיה (מחקר בתעשיה ובגופים לא
אקדמיים). המענק משלם משכורת, כולל תנאים

סוציאליים לחוקרים הצעירים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 11.9.2019

לקול הקורא

 קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית

במסגרת יוזמת EUREKA, נפתח קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית.
משתתפים מוזמנים להגיש הצעות למחקר וחדשנות בתחומים הבאים:

• בינה מלאכותית
• טכנולוגיה קוונטית / חישה קוונטית

תקציב: מיליון אירו
מועד אחרון להגשה: 1.7.2019

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדני סקר

לקול הקורא

 קול קורא  ייעודי לתחום הרכבות

– SHIFT2RAIL קול קורא השלישי של תוכנית 
תוכנית ייעודית למו"פ וחדשנות בתחום

התחבורה המסילתית. הקול הקורא מציג 18
נושאים המחולקים לשני סוגים:

CFM  Call for Members: קול קורא ייעודי
לחברים בתוכנית. שותף ישראלי יכול להצטרף

כקבלן משנה או כצד שלישי.
OP  Open Call: קול קורא שפתוח לשותפות

ישראלית מלאה.
דוגמאות לנושאים: אינטגרציה של מערכות ניהול
ניידות, אנרגיה, רעש וויברציות; פיתוח טכנולוגיות

חדשניות לקרונות; פיתוח מערכות
אוטומטיות; פיתוח מאגר מידע חכם לניהול יעיל

של רכבות משא; פיתוח גוף רכבת חדשני 
חומרים קלים, דלתות חדשניות; הדגמות לדור
הבא של מערכות בלימה; פלטפורמה לניהול
תעבורת רכבות; שירותי נסיעה משלימים;

מערכות מתקדמות לזיהוי חסמים על המסילה
בינה מלאכותית לעולם הרכבות

מועד אחרון להגשת הצעות:  18.6.2019

לקול הקורא

קול קורא בפוטוניקה לייצור מתקדם 

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לקול הקורא

CBCMED קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים תחת תוכנית 

תוכנית CBCMED פרסמה קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים, בתקציב של 68.5 מיליון אירו, בנושאים
הבאים:

• תמיכה בהקמת חברות סטארטאפ חדשות ומפעלים שהוקמו לאחרונה, בדגש מיוחד על יזמים
צעירים ונשים, ובהקלה על ההגנה על זכויות הקניין הרוחני והמסחור שלהם, לפי עניין: 6.7 מיליון אירו

• חיזוק ותמיכה ברשתות אירופיותים תיכוניות, קלאסטרים, מאגדים ו ערך במגזרים מסורתיים
ובמגזרים לא מסורתיים: 6.7 מיליון אירו.

• תמיכה בהעברה טכנולוגית ובמסחור תוצאות מחקר, חיזוק הקשר בין מחקר, תעשייה ושאר
השחקנים במגזר הפרטי: 15.2 מיליון אירו.

• לספק לצעירים ולנשים,מיומנויות סחירות:  12.1 מיליון אירו.
• תמיכה בפתרונות חדשניים וטכנולוגיים להגברת יעילות ולעידוד שימוש באספקת מים לא

קונבנציונלית: 9.1 מיליון יורו
• צמצום ייצור פסולת עירונית וקידום הפרדת פסולת תוך ניצול אופטימלי של רכיבים אורגניים: 9.1 מיליון

אירו.
• תמיכה באנרגיה חסכונית וחדשנית לפי תחומי בנייה וסוגי אקלים, תוך התמקדות במבני ציבור: 9.1

מיליון אירו.

התקציב לפרויקטים נע בין 2.5 ל 3.5 מליון אירו ועד למקסימום של 90% מהעלויות הכשירות.
שותפויות יכללו לפחות 4 מדינות זכאיות שונות, כולל לפחות 2 מדינות יםתיכוניות באיחוד האירופי

ו2 מדינות של שותפות יםתיכונית.
(CET  13:00) 3.7.2019 מועד אחרון להגשת הצעות: ה

להגשת הצעה

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

 מפגש לאיתור שותפים לתכנית מימון מו''פ הונגרית–ישראלית

רשות החדשנות ושגרירות הונגריה בתל אביב מזמינות אתכם למפגש איתור שותפים אסטרטגיים
לתכנית מו''פ דולאומי בין הונגריה לישראל, המציעה מימון של עד שישה מיליון יורו לפרויקטי מחקר

ופיתוח אשר יתבצעו בשיתוף פועלה בין חברות ישראליות לחברות הונגריות. 
ב 6.5.2019 יתקיימו שני מפגשים, בירושלים ובתל אביב, בהשתתפות אנשי עסקים מהונגריה

המעוניינים בשיתוף פעולה. 

לקול הקורא ולפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

סעיף חדש בדאשבורד המספק מידע
FP7 על פרויקטי תוכנית

,Horizon 2020 סעיף חדש זמין בדאשבורד
ומספק מידע על פרויקטי תוכנית המסגרת ה7
(FP7). המידע הזמין מורכב משני סעיפי משנה,
אחד פרטי פרויקטים ב FP7 ואחד עלמשתתפים
ב FP7 בדומה לפורמט בסעיף הפרויקטים של
Horizon 2020 בדאשבורד. הנתונים הבסיסיים

כוללים פרויקטים שזכו במענקים ונחתמו בין
השנים 2007  2015.

FP7 לנתונים על

תוכנית המסגרת הבאה אושרה
במתכונת חלקית 

מועצת האיחוד האירופי הסכימה על חלקים
עיקריים בטיוטת ההחלטה להקים את מבנה 
תוכנית המסגרת Horizon Europe. המועצה

תאמץ במלואה את טיוטת ההחלטה לאחר מתן
חוות דעת על ידי הפרלמנט האירופי והוועד

הכלכלי והחברתי האירופי. 
 לאחר הבחירות במאי תצטרך המועצה לקבוע
יחד עם הפרלמנט את גובה התקציב שיוקצה
לתכנית, ולאחר מכן תושלם החקיקה בנושאים

פתוחים כולל מדינות שלישיות.

לטיוטת ההחלטה

סמינר מקוון בנושא התנהלות פיננסית
– לצפייה

בתחילת אפריל התקיים וובינר בנושא התנהלות
SME פיננסית וחשבונאית נכונה בהגשות למענק

.Instrument
הוובינר הועבר על ידי משרד רואי חשבון שחם

ושות', וכלל הסברים, דגשים, עצות וטיפים עבור
.Horizon 2020 כלל מענקי

שימו לב וובינר זה איננו רלוונטי למגישי מענק
מירי קירי.

לצפייה בוובינר

ברנמילר חותמת מזכר הבנות עם
הבנק האירופי להשקעות

ISERD מברכת את חברת ברנמילר, המפתחת
מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה, שחתמה על

מזכר הבנות עם בנק ההשקעות האירופי, ה
European Investment Bank, לקבלת מימון
בגובה של 13 מיליון יורו. המימון יינתן במסגרת
תכנית המו"פ האירופית Horizon 2020, והוא
יושמש לטובת הרחבת פעילות ופיתוח מתקני

הייצור של החברה בדימונה.

לפרטים נוספים

 אירועים

סמינר מקוון על תוכנית העבודה
בבריאות 2019

(DG SANTE) המנהלת לבריאות ובטיחות מזון
יחד עם הסוכנות המנהלת של הצרכנים,

הבריאות, החקלאות והמזון (CHAFEA)  עורכת
סמינר מקוון על תוכנית העבודה לשנת 2019

שפורסמה לאחרונה.
הסמינר המקוון יתקיים ב 8 במאי בין 10.00 

CET ויתמקד בשני קולות קוראים 12.00
לפרויקטים ורכש בתחומים:

European רישומי מחלות נדירות עבור •
Reference Networks

• פעולות בעלי עניין בכדי ליישם את הנחיות
האיחוד האירופי על שימוש זהיר

באנטימיקרוביאליות בבריאות האדם.
סדר היום המפורט כולל מידע כיצד להצטרף
לאירוע. שקופיות והקלטות יפורסמו באתר

CHAFEA לאחר הסמינר המקוון. האינטרנט של

לאג'נדה ולרישום

סדנת בינה מלאכותית לייצור, בלגיה 

הנציבות האירופית תשתתף באירוח סדנת בינה
מלאכותית בייצור, בשיתוף עם המפעלים
האירופאיים של אגודת המחקר העתידי
(EFFRA), האיגוד האירופאי לרובוטיקה

Big Data Value ו (euRobotics)
Association .(BDVA). הסדנה תתקיים ב 2

ביולי 2019 בבריסל, בלגיה.
למשתתפים תהיה הזדמנות לדון בנושאים

הבאים:
• צרכים וחסמים לבינה מלאכותית בסביבות

ייצור;
• פתרונות עדכניים  וכיצד הם עונים על הצרכים

הנוכחיים;
• צורכי מחקר וחדשנות עתידיים בתחום זה;

• שותפויות ציבוריות ופרטיות באירופה להגברת
התחרותיות התעשייתית האירופית באמצעות

אימוץ ופיתוח של AI אמין לייצור.
פרטים נוספים על סדר היום וכיצד להירשם

יפורסמו בקרוב

לפרטים נוספים

מפגש הצגת קולות קוראים בנושא פוטוניקה

ביום שלישי ה7 במאי 2019, יתקיים מפגש הצגה של הזדמנויות מימון אירופי לחוקרים באקדמיה,
מפתחים בתעשייה, סטארטאפים או חברות מבוססות, במגוון טכנולוגיות בתחום הפוטוניקה: לייזר,

הולוגרפיה, חישה והדמיה תלת ממדית, ביופוטוניקה לחקר מחלות, בקרת זיהום סביבתי ואיכות מזון,
ייצור מעגלים פוטונים, מאנרגיה סולרית לדלקים, שיפור מוצרים ותהליכי ייצור באמצעות פוטוניקה,

בתעשיות אלקטרוניקה ומחשבים, רכב, חומרים, מזון, פארמה ועוד.
במפגש יוכלו משתתפים להציג את עצמם, כדי לחבור לשותפים פוטנציאליים להגשה. 
קיום המפגש תלוי בהרשמה של מספר מינימלי של משתתפים, עדכון יישלח לנרשמים.

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
המסגרת האירופית. במפגשים המועברים אחת
לחודש ניתן מידע על התוכנית, כללי השתתפות
וההזדמנויות הטמונות בתכנית לישראלים. לאחר

מכן מתקיימות פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב15.5.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

SME מצגת הכוונה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument. מטרת המפגשים הינה
להציג את מסלול המימון, הוצאות מאושרות

במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד.
המועד הבא הינו ב21.5.2019 בין השעות
12:0010:00 במשרדי רשות החדשנות בגן

הטכנולוגי בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת
ספורט הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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2019 אפריל

Horizon 2020 – קולות קוראים

 קול קורא להגשת מאמרים
TRA2020 להשתתפות בכנס

הנציבות האירופית פירסמה קול קורא להגשת
מאמרים להשתתפות בכנס TRA2020, כנס

המחקר והטכנולוגיה האירופאי בנושא תחבורה
וניידות.

הגשת המאמרים יכולה להתבצע בשני מסלולים:
1. הגשה לכתב עת – מאמרים נבחרים יפורסמו

ETRA בכתב העת
2. הגשת מאמר לכנס

מועד אחרון להגשה: 31 במאי 2019

לפרטים נוספים

– MSCA  קול קורא
Individual Fellowships

למחפשים הזדמנויות לפוסטדוקטורנט בחו"ל
ולמחפשים חוקרים צעירים מוכשרים ויצירתיים
מחו"ל לעבודה במחקר בישראל, נפתח הקול

Marie SkłodowskaCurie Actions  הקורא
Individual Fellowships

זוהי הזדמנות להכיר סביבת עבודה במדינה
אחרת וגם אפשרות להכיר סביבת עבודה מחוץ

לאקדמיה (מחקר בתעשיה ובגופים לא
אקדמיים). המענק משלם משכורת, כולל תנאים

סוציאליים לחוקרים הצעירים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 11.9.2019

לקול הקורא

 קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית

במסגרת יוזמת EUREKA, נפתח קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית.
משתתפים מוזמנים להגיש הצעות למחקר וחדשנות בתחומים הבאים:

• בינה מלאכותית
• טכנולוגיה קוונטית / חישה קוונטית

תקציב: מיליון אירו
מועד אחרון להגשה: 1.7.2019

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדני סקר

לקול הקורא

 קול קורא  ייעודי לתחום הרכבות

– SHIFT2RAIL קול קורא השלישי של תוכנית 
תוכנית ייעודית למו"פ וחדשנות בתחום

התחבורה המסילתית. הקול הקורא מציג 18
נושאים המחולקים לשני סוגים:

CFM  Call for Members: קול קורא ייעודי
לחברים בתוכנית. שותף ישראלי יכול להצטרף

כקבלן משנה או כצד שלישי.
OP  Open Call: קול קורא שפתוח לשותפות

ישראלית מלאה.
דוגמאות לנושאים: אינטגרציה של מערכות ניהול
ניידות, אנרגיה, רעש וויברציות; פיתוח טכנולוגיות

חדשניות לקרונות; פיתוח מערכות
אוטומטיות; פיתוח מאגר מידע חכם לניהול יעיל

של רכבות משא; פיתוח גוף רכבת חדשני 
חומרים קלים, דלתות חדשניות; הדגמות לדור
הבא של מערכות בלימה; פלטפורמה לניהול
תעבורת רכבות; שירותי נסיעה משלימים;

מערכות מתקדמות לזיהוי חסמים על המסילה
בינה מלאכותית לעולם הרכבות

מועד אחרון להגשת הצעות:  18.6.2019

לקול הקורא

קול קורא בפוטוניקה לייצור מתקדם 

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לקול הקורא

CBCMED קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים תחת תוכנית 

תוכנית CBCMED פרסמה קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים, בתקציב של 68.5 מיליון אירו, בנושאים
הבאים:

• תמיכה בהקמת חברות סטארטאפ חדשות ומפעלים שהוקמו לאחרונה, בדגש מיוחד על יזמים
צעירים ונשים, ובהקלה על ההגנה על זכויות הקניין הרוחני והמסחור שלהם, לפי עניין: 6.7 מיליון אירו

• חיזוק ותמיכה ברשתות אירופיותים תיכוניות, קלאסטרים, מאגדים ו ערך במגזרים מסורתיים
ובמגזרים לא מסורתיים: 6.7 מיליון אירו.

• תמיכה בהעברה טכנולוגית ובמסחור תוצאות מחקר, חיזוק הקשר בין מחקר, תעשייה ושאר
השחקנים במגזר הפרטי: 15.2 מיליון אירו.

• לספק לצעירים ולנשים,מיומנויות סחירות:  12.1 מיליון אירו.
• תמיכה בפתרונות חדשניים וטכנולוגיים להגברת יעילות ולעידוד שימוש באספקת מים לא

קונבנציונלית: 9.1 מיליון יורו
• צמצום ייצור פסולת עירונית וקידום הפרדת פסולת תוך ניצול אופטימלי של רכיבים אורגניים: 9.1 מיליון

אירו.
• תמיכה באנרגיה חסכונית וחדשנית לפי תחומי בנייה וסוגי אקלים, תוך התמקדות במבני ציבור: 9.1

מיליון אירו.

התקציב לפרויקטים נע בין 2.5 ל 3.5 מליון אירו ועד למקסימום של 90% מהעלויות הכשירות.
שותפויות יכללו לפחות 4 מדינות זכאיות שונות, כולל לפחות 2 מדינות יםתיכוניות באיחוד האירופי

ו2 מדינות של שותפות יםתיכונית.
(CET  13:00) 3.7.2019 מועד אחרון להגשת הצעות: ה

להגשת הצעה

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

 מפגש לאיתור שותפים לתכנית מימון מו''פ הונגרית–ישראלית

רשות החדשנות ושגרירות הונגריה בתל אביב מזמינות אתכם למפגש איתור שותפים אסטרטגיים
לתכנית מו''פ דולאומי בין הונגריה לישראל, המציעה מימון של עד שישה מיליון יורו לפרויקטי מחקר

ופיתוח אשר יתבצעו בשיתוף פועלה בין חברות ישראליות לחברות הונגריות. 
ב 6.5.2019 יתקיימו שני מפגשים, בירושלים ובתל אביב, בהשתתפות אנשי עסקים מהונגריה

המעוניינים בשיתוף פעולה. 

לקול הקורא ולפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

סעיף חדש בדאשבורד המספק מידע
FP7 על פרויקטי תוכנית

,Horizon 2020 סעיף חדש זמין בדאשבורד
ומספק מידע על פרויקטי תוכנית המסגרת ה7
(FP7). המידע הזמין מורכב משני סעיפי משנה,
אחד פרטי פרויקטים ב FP7 ואחד עלמשתתפים
ב FP7 בדומה לפורמט בסעיף הפרויקטים של
Horizon 2020 בדאשבורד. הנתונים הבסיסיים

כוללים פרויקטים שזכו במענקים ונחתמו בין
השנים 2007  2015.

FP7 לנתונים על

תוכנית המסגרת הבאה אושרה
במתכונת חלקית 

מועצת האיחוד האירופי הסכימה על חלקים
עיקריים בטיוטת ההחלטה להקים את מבנה 
תוכנית המסגרת Horizon Europe. המועצה

תאמץ במלואה את טיוטת ההחלטה לאחר מתן
חוות דעת על ידי הפרלמנט האירופי והוועד

הכלכלי והחברתי האירופי. 
 לאחר הבחירות במאי תצטרך המועצה לקבוע
יחד עם הפרלמנט את גובה התקציב שיוקצה
לתכנית, ולאחר מכן תושלם החקיקה בנושאים

פתוחים כולל מדינות שלישיות.

לטיוטת ההחלטה

סמינר מקוון בנושא התנהלות פיננסית
– לצפייה

בתחילת אפריל התקיים וובינר בנושא התנהלות
SME פיננסית וחשבונאית נכונה בהגשות למענק

.Instrument
הוובינר הועבר על ידי משרד רואי חשבון שחם

ושות', וכלל הסברים, דגשים, עצות וטיפים עבור
.Horizon 2020 כלל מענקי

שימו לב וובינר זה איננו רלוונטי למגישי מענק
מירי קירי.

לצפייה בוובינר

ברנמילר חותמת מזכר הבנות עם
הבנק האירופי להשקעות

ISERD מברכת את חברת ברנמילר, המפתחת
מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה, שחתמה על

מזכר הבנות עם בנק ההשקעות האירופי, ה
European Investment Bank, לקבלת מימון
בגובה של 13 מיליון יורו. המימון יינתן במסגרת
תכנית המו"פ האירופית Horizon 2020, והוא
יושמש לטובת הרחבת פעילות ופיתוח מתקני

הייצור של החברה בדימונה.

לפרטים נוספים

 אירועים

סמינר מקוון על תוכנית העבודה
בבריאות 2019

(DG SANTE) המנהלת לבריאות ובטיחות מזון
יחד עם הסוכנות המנהלת של הצרכנים,

הבריאות, החקלאות והמזון (CHAFEA)  עורכת
סמינר מקוון על תוכנית העבודה לשנת 2019

שפורסמה לאחרונה.
הסמינר המקוון יתקיים ב 8 במאי בין 10.00 

CET ויתמקד בשני קולות קוראים 12.00
לפרויקטים ורכש בתחומים:

European רישומי מחלות נדירות עבור •
Reference Networks

• פעולות בעלי עניין בכדי ליישם את הנחיות
האיחוד האירופי על שימוש זהיר

באנטימיקרוביאליות בבריאות האדם.
סדר היום המפורט כולל מידע כיצד להצטרף
לאירוע. שקופיות והקלטות יפורסמו באתר

CHAFEA לאחר הסמינר המקוון. האינטרנט של

לאג'נדה ולרישום

סדנת בינה מלאכותית לייצור, בלגיה 

הנציבות האירופית תשתתף באירוח סדנת בינה
מלאכותית בייצור, בשיתוף עם המפעלים
האירופאיים של אגודת המחקר העתידי
(EFFRA), האיגוד האירופאי לרובוטיקה

Big Data Value ו (euRobotics)
Association .(BDVA). הסדנה תתקיים ב 2

ביולי 2019 בבריסל, בלגיה.
למשתתפים תהיה הזדמנות לדון בנושאים

הבאים:
• צרכים וחסמים לבינה מלאכותית בסביבות

ייצור;
• פתרונות עדכניים  וכיצד הם עונים על הצרכים

הנוכחיים;
• צורכי מחקר וחדשנות עתידיים בתחום זה;

• שותפויות ציבוריות ופרטיות באירופה להגברת
התחרותיות התעשייתית האירופית באמצעות

אימוץ ופיתוח של AI אמין לייצור.
פרטים נוספים על סדר היום וכיצד להירשם

יפורסמו בקרוב

לפרטים נוספים

מפגש הצגת קולות קוראים בנושא פוטוניקה

ביום שלישי ה7 במאי 2019, יתקיים מפגש הצגה של הזדמנויות מימון אירופי לחוקרים באקדמיה,
מפתחים בתעשייה, סטארטאפים או חברות מבוססות, במגוון טכנולוגיות בתחום הפוטוניקה: לייזר,

הולוגרפיה, חישה והדמיה תלת ממדית, ביופוטוניקה לחקר מחלות, בקרת זיהום סביבתי ואיכות מזון,
ייצור מעגלים פוטונים, מאנרגיה סולרית לדלקים, שיפור מוצרים ותהליכי ייצור באמצעות פוטוניקה,

בתעשיות אלקטרוניקה ומחשבים, רכב, חומרים, מזון, פארמה ועוד.
במפגש יוכלו משתתפים להציג את עצמם, כדי לחבור לשותפים פוטנציאליים להגשה. 
קיום המפגש תלוי בהרשמה של מספר מינימלי של משתתפים, עדכון יישלח לנרשמים.

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
המסגרת האירופית. במפגשים המועברים אחת
לחודש ניתן מידע על התוכנית, כללי השתתפות
וההזדמנויות הטמונות בתכנית לישראלים. לאחר

מכן מתקיימות פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב15.5.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

SME מצגת הכוונה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument. מטרת המפגשים הינה
להציג את מסלול המימון, הוצאות מאושרות

במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד.
המועד הבא הינו ב21.5.2019 בין השעות
12:0010:00 במשרדי רשות החדשנות בגן

הטכנולוגי בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת
ספורט הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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2019 אפריל

Horizon 2020 – קולות קוראים

 קול קורא להגשת מאמרים
TRA2020 להשתתפות בכנס

הנציבות האירופית פירסמה קול קורא להגשת
מאמרים להשתתפות בכנס TRA2020, כנס

המחקר והטכנולוגיה האירופאי בנושא תחבורה
וניידות.

הגשת המאמרים יכולה להתבצע בשני מסלולים:
1. הגשה לכתב עת – מאמרים נבחרים יפורסמו

ETRA בכתב העת
2. הגשת מאמר לכנס

מועד אחרון להגשה: 31 במאי 2019

לפרטים נוספים

– MSCA  קול קורא
Individual Fellowships

למחפשים הזדמנויות לפוסטדוקטורנט בחו"ל
ולמחפשים חוקרים צעירים מוכשרים ויצירתיים
מחו"ל לעבודה במחקר בישראל, נפתח הקול

Marie SkłodowskaCurie Actions  הקורא
Individual Fellowships

זוהי הזדמנות להכיר סביבת עבודה במדינה
אחרת וגם אפשרות להכיר סביבת עבודה מחוץ

לאקדמיה (מחקר בתעשיה ובגופים לא
אקדמיים). המענק משלם משכורת, כולל תנאים

סוציאליים לחוקרים הצעירים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 11.9.2019

לקול הקורא

 קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית

במסגרת יוזמת EUREKA, נפתח קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית.
משתתפים מוזמנים להגיש הצעות למחקר וחדשנות בתחומים הבאים:

• בינה מלאכותית
• טכנולוגיה קוונטית / חישה קוונטית

תקציב: מיליון אירו
מועד אחרון להגשה: 1.7.2019

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדני סקר

לקול הקורא

 קול קורא  ייעודי לתחום הרכבות

– SHIFT2RAIL קול קורא השלישי של תוכנית 
תוכנית ייעודית למו"פ וחדשנות בתחום

התחבורה המסילתית. הקול הקורא מציג 18
נושאים המחולקים לשני סוגים:

CFM  Call for Members: קול קורא ייעודי
לחברים בתוכנית. שותף ישראלי יכול להצטרף

כקבלן משנה או כצד שלישי.
OP  Open Call: קול קורא שפתוח לשותפות

ישראלית מלאה.
דוגמאות לנושאים: אינטגרציה של מערכות ניהול
ניידות, אנרגיה, רעש וויברציות; פיתוח טכנולוגיות

חדשניות לקרונות; פיתוח מערכות
אוטומטיות; פיתוח מאגר מידע חכם לניהול יעיל

של רכבות משא; פיתוח גוף רכבת חדשני 
חומרים קלים, דלתות חדשניות; הדגמות לדור
הבא של מערכות בלימה; פלטפורמה לניהול
תעבורת רכבות; שירותי נסיעה משלימים;

מערכות מתקדמות לזיהוי חסמים על המסילה
בינה מלאכותית לעולם הרכבות

מועד אחרון להגשת הצעות:  18.6.2019

לקול הקורא

קול קורא בפוטוניקה לייצור מתקדם 

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לקול הקורא

CBCMED קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים תחת תוכנית 

תוכנית CBCMED פרסמה קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים, בתקציב של 68.5 מיליון אירו, בנושאים
הבאים:

• תמיכה בהקמת חברות סטארטאפ חדשות ומפעלים שהוקמו לאחרונה, בדגש מיוחד על יזמים
צעירים ונשים, ובהקלה על ההגנה על זכויות הקניין הרוחני והמסחור שלהם, לפי עניין: 6.7 מיליון אירו

• חיזוק ותמיכה ברשתות אירופיותים תיכוניות, קלאסטרים, מאגדים ו ערך במגזרים מסורתיים
ובמגזרים לא מסורתיים: 6.7 מיליון אירו.

• תמיכה בהעברה טכנולוגית ובמסחור תוצאות מחקר, חיזוק הקשר בין מחקר, תעשייה ושאר
השחקנים במגזר הפרטי: 15.2 מיליון אירו.

• לספק לצעירים ולנשים,מיומנויות סחירות:  12.1 מיליון אירו.
• תמיכה בפתרונות חדשניים וטכנולוגיים להגברת יעילות ולעידוד שימוש באספקת מים לא

קונבנציונלית: 9.1 מיליון יורו
• צמצום ייצור פסולת עירונית וקידום הפרדת פסולת תוך ניצול אופטימלי של רכיבים אורגניים: 9.1 מיליון

אירו.
• תמיכה באנרגיה חסכונית וחדשנית לפי תחומי בנייה וסוגי אקלים, תוך התמקדות במבני ציבור: 9.1

מיליון אירו.

התקציב לפרויקטים נע בין 2.5 ל 3.5 מליון אירו ועד למקסימום של 90% מהעלויות הכשירות.
שותפויות יכללו לפחות 4 מדינות זכאיות שונות, כולל לפחות 2 מדינות יםתיכוניות באיחוד האירופי

ו2 מדינות של שותפות יםתיכונית.
(CET  13:00) 3.7.2019 מועד אחרון להגשת הצעות: ה

להגשת הצעה

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

 מפגש לאיתור שותפים לתכנית מימון מו''פ הונגרית–ישראלית

רשות החדשנות ושגרירות הונגריה בתל אביב מזמינות אתכם למפגש איתור שותפים אסטרטגיים
לתכנית מו''פ דולאומי בין הונגריה לישראל, המציעה מימון של עד שישה מיליון יורו לפרויקטי מחקר

ופיתוח אשר יתבצעו בשיתוף פועלה בין חברות ישראליות לחברות הונגריות. 
ב 6.5.2019 יתקיימו שני מפגשים, בירושלים ובתל אביב, בהשתתפות אנשי עסקים מהונגריה

המעוניינים בשיתוף פעולה. 

לקול הקורא ולפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

סעיף חדש בדאשבורד המספק מידע
FP7 על פרויקטי תוכנית

,Horizon 2020 סעיף חדש זמין בדאשבורד
ומספק מידע על פרויקטי תוכנית המסגרת ה7
(FP7). המידע הזמין מורכב משני סעיפי משנה,
אחד פרטי פרויקטים ב FP7 ואחד עלמשתתפים
ב FP7 בדומה לפורמט בסעיף הפרויקטים של
Horizon 2020 בדאשבורד. הנתונים הבסיסיים

כוללים פרויקטים שזכו במענקים ונחתמו בין
השנים 2007  2015.

FP7 לנתונים על

תוכנית המסגרת הבאה אושרה
במתכונת חלקית 

מועצת האיחוד האירופי הסכימה על חלקים
עיקריים בטיוטת ההחלטה להקים את מבנה 
תוכנית המסגרת Horizon Europe. המועצה

תאמץ במלואה את טיוטת ההחלטה לאחר מתן
חוות דעת על ידי הפרלמנט האירופי והוועד

הכלכלי והחברתי האירופי. 
 לאחר הבחירות במאי תצטרך המועצה לקבוע
יחד עם הפרלמנט את גובה התקציב שיוקצה
לתכנית, ולאחר מכן תושלם החקיקה בנושאים

פתוחים כולל מדינות שלישיות.

לטיוטת ההחלטה

סמינר מקוון בנושא התנהלות פיננסית
– לצפייה

בתחילת אפריל התקיים וובינר בנושא התנהלות
SME פיננסית וחשבונאית נכונה בהגשות למענק

.Instrument
הוובינר הועבר על ידי משרד רואי חשבון שחם

ושות', וכלל הסברים, דגשים, עצות וטיפים עבור
.Horizon 2020 כלל מענקי

שימו לב וובינר זה איננו רלוונטי למגישי מענק
מירי קירי.

לצפייה בוובינר

ברנמילר חותמת מזכר הבנות עם
הבנק האירופי להשקעות

ISERD מברכת את חברת ברנמילר, המפתחת
מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה, שחתמה על

מזכר הבנות עם בנק ההשקעות האירופי, ה
European Investment Bank, לקבלת מימון
בגובה של 13 מיליון יורו. המימון יינתן במסגרת
תכנית המו"פ האירופית Horizon 2020, והוא
יושמש לטובת הרחבת פעילות ופיתוח מתקני

הייצור של החברה בדימונה.

לפרטים נוספים

 אירועים

סמינר מקוון על תוכנית העבודה
בבריאות 2019

(DG SANTE) המנהלת לבריאות ובטיחות מזון
יחד עם הסוכנות המנהלת של הצרכנים,

הבריאות, החקלאות והמזון (CHAFEA)  עורכת
סמינר מקוון על תוכנית העבודה לשנת 2019

שפורסמה לאחרונה.
הסמינר המקוון יתקיים ב 8 במאי בין 10.00 

CET ויתמקד בשני קולות קוראים 12.00
לפרויקטים ורכש בתחומים:

European רישומי מחלות נדירות עבור •
Reference Networks

• פעולות בעלי עניין בכדי ליישם את הנחיות
האיחוד האירופי על שימוש זהיר

באנטימיקרוביאליות בבריאות האדם.
סדר היום המפורט כולל מידע כיצד להצטרף
לאירוע. שקופיות והקלטות יפורסמו באתר

CHAFEA לאחר הסמינר המקוון. האינטרנט של

לאג'נדה ולרישום

סדנת בינה מלאכותית לייצור, בלגיה 

הנציבות האירופית תשתתף באירוח סדנת בינה
מלאכותית בייצור, בשיתוף עם המפעלים
האירופאיים של אגודת המחקר העתידי
(EFFRA), האיגוד האירופאי לרובוטיקה

Big Data Value ו (euRobotics)
Association .(BDVA). הסדנה תתקיים ב 2

ביולי 2019 בבריסל, בלגיה.
למשתתפים תהיה הזדמנות לדון בנושאים

הבאים:
• צרכים וחסמים לבינה מלאכותית בסביבות

ייצור;
• פתרונות עדכניים  וכיצד הם עונים על הצרכים

הנוכחיים;
• צורכי מחקר וחדשנות עתידיים בתחום זה;

• שותפויות ציבוריות ופרטיות באירופה להגברת
התחרותיות התעשייתית האירופית באמצעות

אימוץ ופיתוח של AI אמין לייצור.
פרטים נוספים על סדר היום וכיצד להירשם

יפורסמו בקרוב

לפרטים נוספים

מפגש הצגת קולות קוראים בנושא פוטוניקה

ביום שלישי ה7 במאי 2019, יתקיים מפגש הצגה של הזדמנויות מימון אירופי לחוקרים באקדמיה,
מפתחים בתעשייה, סטארטאפים או חברות מבוססות, במגוון טכנולוגיות בתחום הפוטוניקה: לייזר,

הולוגרפיה, חישה והדמיה תלת ממדית, ביופוטוניקה לחקר מחלות, בקרת זיהום סביבתי ואיכות מזון,
ייצור מעגלים פוטונים, מאנרגיה סולרית לדלקים, שיפור מוצרים ותהליכי ייצור באמצעות פוטוניקה,

בתעשיות אלקטרוניקה ומחשבים, רכב, חומרים, מזון, פארמה ועוד.
במפגש יוכלו משתתפים להציג את עצמם, כדי לחבור לשותפים פוטנציאליים להגשה. 
קיום המפגש תלוי בהרשמה של מספר מינימלי של משתתפים, עדכון יישלח לנרשמים.

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
המסגרת האירופית. במפגשים המועברים אחת
לחודש ניתן מידע על התוכנית, כללי השתתפות
וההזדמנויות הטמונות בתכנית לישראלים. לאחר

מכן מתקיימות פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב15.5.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

SME מצגת הכוונה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument. מטרת המפגשים הינה
להציג את מסלול המימון, הוצאות מאושרות

במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד.
המועד הבא הינו ב21.5.2019 בין השעות
12:0010:00 במשרדי רשות החדשנות בגן

הטכנולוגי בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת
ספורט הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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2019 אפריל

Horizon 2020 – קולות קוראים

 קול קורא להגשת מאמרים
TRA2020 להשתתפות בכנס

הנציבות האירופית פירסמה קול קורא להגשת
מאמרים להשתתפות בכנס TRA2020, כנס

המחקר והטכנולוגיה האירופאי בנושא תחבורה
וניידות.

הגשת המאמרים יכולה להתבצע בשני מסלולים:
1. הגשה לכתב עת – מאמרים נבחרים יפורסמו

ETRA בכתב העת
2. הגשת מאמר לכנס

מועד אחרון להגשה: 31 במאי 2019

לפרטים נוספים

– MSCA  קול קורא
Individual Fellowships

למחפשים הזדמנויות לפוסטדוקטורנט בחו"ל
ולמחפשים חוקרים צעירים מוכשרים ויצירתיים
מחו"ל לעבודה במחקר בישראל, נפתח הקול

Marie SkłodowskaCurie Actions  הקורא
Individual Fellowships

זוהי הזדמנות להכיר סביבת עבודה במדינה
אחרת וגם אפשרות להכיר סביבת עבודה מחוץ

לאקדמיה (מחקר בתעשיה ובגופים לא
אקדמיים). המענק משלם משכורת, כולל תנאים

סוציאליים לחוקרים הצעירים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 11.9.2019

לקול הקורא

 קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית

במסגרת יוזמת EUREKA, נפתח קול קורא לפרויקט בטכנולוגיות קוואנטום ובינה מלאכותית.
משתתפים מוזמנים להגיש הצעות למחקר וחדשנות בתחומים הבאים:

• בינה מלאכותית
• טכנולוגיה קוונטית / חישה קוונטית

תקציב: מיליון אירו
מועד אחרון להגשה: 1.7.2019

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדני סקר

לקול הקורא

 קול קורא  ייעודי לתחום הרכבות

– SHIFT2RAIL קול קורא השלישי של תוכנית 
תוכנית ייעודית למו"פ וחדשנות בתחום

התחבורה המסילתית. הקול הקורא מציג 18
נושאים המחולקים לשני סוגים:

CFM  Call for Members: קול קורא ייעודי
לחברים בתוכנית. שותף ישראלי יכול להצטרף

כקבלן משנה או כצד שלישי.
OP  Open Call: קול קורא שפתוח לשותפות

ישראלית מלאה.
דוגמאות לנושאים: אינטגרציה של מערכות ניהול
ניידות, אנרגיה, רעש וויברציות; פיתוח טכנולוגיות

חדשניות לקרונות; פיתוח מערכות
אוטומטיות; פיתוח מאגר מידע חכם לניהול יעיל

של רכבות משא; פיתוח גוף רכבת חדשני 
חומרים קלים, דלתות חדשניות; הדגמות לדור
הבא של מערכות בלימה; פלטפורמה לניהול
תעבורת רכבות; שירותי נסיעה משלימים;

מערכות מתקדמות לזיהוי חסמים על המסילה
בינה מלאכותית לעולם הרכבות

מועד אחרון להגשת הצעות:  18.6.2019

לקול הקורא

קול קורא בפוטוניקה לייצור מתקדם 

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לקול הקורא

CBCMED קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים תחת תוכנית 

תוכנית CBCMED פרסמה קול קורא לפרויקטים אסטרטגיים, בתקציב של 68.5 מיליון אירו, בנושאים
הבאים:

• תמיכה בהקמת חברות סטארטאפ חדשות ומפעלים שהוקמו לאחרונה, בדגש מיוחד על יזמים
צעירים ונשים, ובהקלה על ההגנה על זכויות הקניין הרוחני והמסחור שלהם, לפי עניין: 6.7 מיליון אירו

• חיזוק ותמיכה ברשתות אירופיותים תיכוניות, קלאסטרים, מאגדים ו ערך במגזרים מסורתיים
ובמגזרים לא מסורתיים: 6.7 מיליון אירו.

• תמיכה בהעברה טכנולוגית ובמסחור תוצאות מחקר, חיזוק הקשר בין מחקר, תעשייה ושאר
השחקנים במגזר הפרטי: 15.2 מיליון אירו.

• לספק לצעירים ולנשים,מיומנויות סחירות:  12.1 מיליון אירו.
• תמיכה בפתרונות חדשניים וטכנולוגיים להגברת יעילות ולעידוד שימוש באספקת מים לא

קונבנציונלית: 9.1 מיליון יורו
• צמצום ייצור פסולת עירונית וקידום הפרדת פסולת תוך ניצול אופטימלי של רכיבים אורגניים: 9.1 מיליון

אירו.
• תמיכה באנרגיה חסכונית וחדשנית לפי תחומי בנייה וסוגי אקלים, תוך התמקדות במבני ציבור: 9.1

מיליון אירו.

התקציב לפרויקטים נע בין 2.5 ל 3.5 מליון אירו ועד למקסימום של 90% מהעלויות הכשירות.
שותפויות יכללו לפחות 4 מדינות זכאיות שונות, כולל לפחות 2 מדינות יםתיכוניות באיחוד האירופי

ו2 מדינות של שותפות יםתיכונית.
(CET  13:00) 3.7.2019 מועד אחרון להגשת הצעות: ה

להגשת הצעה

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

 מפגש לאיתור שותפים לתכנית מימון מו''פ הונגרית–ישראלית

רשות החדשנות ושגרירות הונגריה בתל אביב מזמינות אתכם למפגש איתור שותפים אסטרטגיים
לתכנית מו''פ דולאומי בין הונגריה לישראל, המציעה מימון של עד שישה מיליון יורו לפרויקטי מחקר

ופיתוח אשר יתבצעו בשיתוף פועלה בין חברות ישראליות לחברות הונגריות. 
ב 6.5.2019 יתקיימו שני מפגשים, בירושלים ובתל אביב, בהשתתפות אנשי עסקים מהונגריה

המעוניינים בשיתוף פעולה. 

לקול הקורא ולפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

סעיף חדש בדאשבורד המספק מידע
FP7 על פרויקטי תוכנית

,Horizon 2020 סעיף חדש זמין בדאשבורד
ומספק מידע על פרויקטי תוכנית המסגרת ה7
(FP7). המידע הזמין מורכב משני סעיפי משנה,
אחד פרטי פרויקטים ב FP7 ואחד עלמשתתפים
ב FP7 בדומה לפורמט בסעיף הפרויקטים של
Horizon 2020 בדאשבורד. הנתונים הבסיסיים

כוללים פרויקטים שזכו במענקים ונחתמו בין
השנים 2007  2015.

FP7 לנתונים על

תוכנית המסגרת הבאה אושרה
במתכונת חלקית 

מועצת האיחוד האירופי הסכימה על חלקים
עיקריים בטיוטת ההחלטה להקים את מבנה 
תוכנית המסגרת Horizon Europe. המועצה

תאמץ במלואה את טיוטת ההחלטה לאחר מתן
חוות דעת על ידי הפרלמנט האירופי והוועד

הכלכלי והחברתי האירופי. 
 לאחר הבחירות במאי תצטרך המועצה לקבוע
יחד עם הפרלמנט את גובה התקציב שיוקצה
לתכנית, ולאחר מכן תושלם החקיקה בנושאים

פתוחים כולל מדינות שלישיות.

לטיוטת ההחלטה

סמינר מקוון בנושא התנהלות פיננסית
– לצפייה

בתחילת אפריל התקיים וובינר בנושא התנהלות
SME פיננסית וחשבונאית נכונה בהגשות למענק

.Instrument
הוובינר הועבר על ידי משרד רואי חשבון שחם

ושות', וכלל הסברים, דגשים, עצות וטיפים עבור
.Horizon 2020 כלל מענקי

שימו לב וובינר זה איננו רלוונטי למגישי מענק
מירי קירי.

לצפייה בוובינר

ברנמילר חותמת מזכר הבנות עם
הבנק האירופי להשקעות

ISERD מברכת את חברת ברנמילר, המפתחת
מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה, שחתמה על

מזכר הבנות עם בנק ההשקעות האירופי, ה
European Investment Bank, לקבלת מימון
בגובה של 13 מיליון יורו. המימון יינתן במסגרת
תכנית המו"פ האירופית Horizon 2020, והוא
יושמש לטובת הרחבת פעילות ופיתוח מתקני

הייצור של החברה בדימונה.

לפרטים נוספים

 אירועים

סמינר מקוון על תוכנית העבודה
בבריאות 2019

(DG SANTE) המנהלת לבריאות ובטיחות מזון
יחד עם הסוכנות המנהלת של הצרכנים,

הבריאות, החקלאות והמזון (CHAFEA)  עורכת
סמינר מקוון על תוכנית העבודה לשנת 2019

שפורסמה לאחרונה.
הסמינר המקוון יתקיים ב 8 במאי בין 10.00 

CET ויתמקד בשני קולות קוראים 12.00
לפרויקטים ורכש בתחומים:

European רישומי מחלות נדירות עבור •
Reference Networks

• פעולות בעלי עניין בכדי ליישם את הנחיות
האיחוד האירופי על שימוש זהיר

באנטימיקרוביאליות בבריאות האדם.
סדר היום המפורט כולל מידע כיצד להצטרף
לאירוע. שקופיות והקלטות יפורסמו באתר

CHAFEA לאחר הסמינר המקוון. האינטרנט של

לאג'נדה ולרישום

סדנת בינה מלאכותית לייצור, בלגיה 

הנציבות האירופית תשתתף באירוח סדנת בינה
מלאכותית בייצור, בשיתוף עם המפעלים
האירופאיים של אגודת המחקר העתידי
(EFFRA), האיגוד האירופאי לרובוטיקה

Big Data Value ו (euRobotics)
Association .(BDVA). הסדנה תתקיים ב 2

ביולי 2019 בבריסל, בלגיה.
למשתתפים תהיה הזדמנות לדון בנושאים

הבאים:
• צרכים וחסמים לבינה מלאכותית בסביבות

ייצור;
• פתרונות עדכניים  וכיצד הם עונים על הצרכים

הנוכחיים;
• צורכי מחקר וחדשנות עתידיים בתחום זה;

• שותפויות ציבוריות ופרטיות באירופה להגברת
התחרותיות התעשייתית האירופית באמצעות

אימוץ ופיתוח של AI אמין לייצור.
פרטים נוספים על סדר היום וכיצד להירשם

יפורסמו בקרוב

לפרטים נוספים

מפגש הצגת קולות קוראים בנושא פוטוניקה

ביום שלישי ה7 במאי 2019, יתקיים מפגש הצגה של הזדמנויות מימון אירופי לחוקרים באקדמיה,
מפתחים בתעשייה, סטארטאפים או חברות מבוססות, במגוון טכנולוגיות בתחום הפוטוניקה: לייזר,

הולוגרפיה, חישה והדמיה תלת ממדית, ביופוטוניקה לחקר מחלות, בקרת זיהום סביבתי ואיכות מזון,
ייצור מעגלים פוטונים, מאנרגיה סולרית לדלקים, שיפור מוצרים ותהליכי ייצור באמצעות פוטוניקה,

בתעשיות אלקטרוניקה ומחשבים, רכב, חומרים, מזון, פארמה ועוד.
במפגש יוכלו משתתפים להציג את עצמם, כדי לחבור לשותפים פוטנציאליים להגשה. 
קיום המפגש תלוי בהרשמה של מספר מינימלי של משתתפים, עדכון יישלח לנרשמים.

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
המסגרת האירופית. במפגשים המועברים אחת
לחודש ניתן מידע על התוכנית, כללי השתתפות
וההזדמנויות הטמונות בתכנית לישראלים. לאחר

מכן מתקיימות פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב15.5.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

SME מצגת הכוונה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument. מטרת המפגשים הינה
להציג את מסלול המימון, הוצאות מאושרות

במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד.
המועד הבא הינו ב21.5.2019 בין השעות
12:0010:00 במשרדי רשות החדשנות בגן

הטכנולוגי בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת
ספורט הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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