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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

דצמבר 2019

Horizon 2020 – קולות קוראים

קולות קוראים
בתחום האנרגיה

קולות קוראים בתחום האנרגיה: בתחומי אנרגיה
מתחדשת – הדור הבא של טכנולוגיות האנרגיה
המתחדשת, שת"פ עם ארה"ב או סין בתחומי

אנרגיה מתחדשת, אנרגיית רוח אנרגיה
גיאותרמית, שת"פ עם יפן או קנדה בדלקים

ביולוגיים, ועוד.
תאריכי הגשה להצעות מלאות בין אפריל

לספטמבר 2020.   
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרית קמחי או לד"ר

חגית שוימר

לקולות הקוראים

 קולות קוראים אחרונים בתחום
H2020הבריאות ב

הזדמנות אחרונה למימון בתחום הבריאות
לשנת 2020: דיאגנוסטיקה, שימוש בשיטות
חדשניות למניעת זיהומים ופתוגניית עמידים,
שימוש בטכנולוגיות AI וBig Data לקידום

מניעה וזיהוי מוקדם של מחלות באופן מותאם
אישית, סימולציות מחשב לבחינת מכשור רפואי,
ניצול טכנולוגיות AI לרפואה גנומית ומותאמת
אישית, ועוד. , הגשה במאגדים של לא פחות

משלושה שותפים משלוש מדינות שונות. 
מועד אחרון להגשת בקשות: 4.2020

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ד"ר חגית שוימר

לקולות הקוראים

ICT קולות קוראים בתחום 

Information בתכנית העבודה בתחום
Communication Technologies פתוחים

להגשה קולות קוראים במגוון טכנולוגיות מערכות
מידע, תקשורת מחשבים והנדסה, כגון: 5G, ענן,
AI, רובוטיקה, פוטוניקה ועוד, במגוון תחומי יישום,

כגון: בריאות, ייצור מתקדם, חקלאותמזון
ואחרים.

מועד אחרון להגשת בקשות: 4.2020

לקולות הקוראים

IMI קולות קוראים בתוכנית 

IMI – Innovative קולות קוראים בתוכנית
Medicine Initiative   הקולות הקוראים
בתוכנית יפורסמו בינואר 2020, הנושאים

כוללים זיהוי מוקדם ופיתוח טיפול מותאם אישית
ל Psoriatic Arthritis, פלסטיות בגידולים
סרטניים, תרופות מבוססות חלבון, טיפול ב

Tuberculosis, ועוד.
מועד אחרון להגשת בקשות: 4.2020

לפרטים נוספים ד"ר חגית שוימר

לקולות הקוראים

הקול הקורא של MSCARISE2020 פתוח 

תכנית RISE  Research and Innovation Staff Exchange נועדה לקדם שיתופי פעולה
בינלאומיים ובין מגזריים, באמצעות חילופי צוותי מחקר, ובאמצעות כך, קידום חדשנות. תכנית זו

מעניקה הזדמנויות לפיתוח פרויקטים שיתופי פעולה ברקיימא, לשתף ידע ולפתח את מיומנויות אנשי
הצוות.

התכנית מכתיבה את כללי ההשתתפות, אולם הנושאים נקבעים ע"י המאגדים (3< שותפים).
מידע נוסף והבהרה ניתן למצוא בדף האינטרנט של הקול הקורא של RISE לשנת 2020.

מועד אחרון להגשת בקשות:  28 באפריל 2020.
טיפים נוספים לכתיבת הצעה מנצחת לקול הקורא של MSCARISE2020, מטעם פרויקט

+Net4Mobility , יפורסם בקרוב.

לקול הקורא

(ERANET) קול קורא רבלאומי 
ICT AGRI FOOD בתכנית

,ICT AGRI FOOD קול קורא רבלאומי בתכנית
להגשה דו שלבית, בשני נושאים:

Datadriven ICT platforms and .1
solutions to improve the sustainability of

agrifood Systems
פיתוח פלטפורמות נתונים ופתרונות טכנולוגיים

בתחום מערכות מידע לשיפור הקיימות של
תהליך האספקה מהחווה למזלג (תחומי חקלאות

ומזון). מטרת פרוייקטי המו"פ היא פיתוח ו/או
יישום של פלטפורמות ופתרונות טכנולוגיים

המונעים מאיסוף מידע דיגיטלי לשימוש מספר
בעלי עניין בשרשרת הערך בתחום חקלאותמזון,

לשיפור הקיימות.
Identify and address barriers for .2

adoption of ICT technologies in the agri
food systems

זיהוי והבנה של חסמים לאימוץ טכנולוגיות
מערכות מידע במערכות  חקלאות מזון. מטרת

פרוייקטיי המו"פ היא זיהוי והבנה של חסמים
כלכליים וחברתיים לאימוץ ויישום טכנולוגיות
מערכות מידע, להשגת קיימות של מערכות 

חקלאותמזון.
למידע נוסף על תנאי המימון וההגשה

לקול הקורא

(ERANET) קול קורא רבלאומי
בתוכנית CHISTERA בתחום

מערכות מידע ותקשורת

,CHISTERA קול קורא רבלאומי בתכנית
להגשה דושלבית, בשני נושאים:

Explainable Machine Learningbased .1
Artificial Intelligence

ההסבר להחלטות שהתקבלו על ידי מערכות
בעלות בינה מלאכותית (AI)  נתפש כחיוני לאמון

וקבלה חברתית של אותן מערכות . מטרת
פרויקטיי המו"פ היא לפתח יכולת מתן

"הסברים" למערכות מיחשוב מבוססות AI תוך
.Machine Learning שילוב יכולות של

Novel Computational Approaches for .2
Environmental Sustainability

לאור החשיבות שבלמידת שינויים סביבתיים,
חשוב שמדענים יבינו וייצרו מודלים של סביבה,
כך שיוכלו להבין ולחזות שינויים צפויים. מטרת
פרוייקטי המו"פ היא לפתח מודלים סביבתיים
ממוחשבים אינטגרטיביים, דינמיים ומותאמים

לשינוים בזמן אמת, ולהפחית את כוח
החישוביות שמושקע בכך, כדי לשפרם ולאפשר

חיזוי טוב יותר לעתידו של כדה"א.
למידע נוסף על תנאי המימון וההגשה

לקול הקורא

InvestHorizon Accelerator קול קורא לחברות קטנות בינוניות ל

InvestHorizon הינה תכנית ממומנת ע"י האיחוד האירופי, בשיתוף תכנית Eureka, ומטרתה לטפח
מוכנות להשקעה עבור SMEs. קול קורא ייעודי בשם InvestHorizon Accelerator נפתח, והינו מיועד

.A אשר עומדות בפני סבב גיוס DeepTech לחברות
הקול הקורא פתוח עד ה 31 בינואר 2020. 

לפרטים ולהגשה

חדשות ועדכונים

Horizon Europe לקראת ERC עדכונים בתכנית ה 

המועצה המדעית של ERC שוקלת להציג מספר חידושים עיקריים לקולות הקוראים לשנים 2021
2022. החידושים הינם חלק מתהליך שקיפות והתאמה רחב יותר הנערך הן במועצה המדעית והן

בסוכנות התפעולית של ERC. התהליך צפוי להימשך בשנים הקרובות.
שלושה עדכונים עיקריים לשנים 20222021:

Starting, עדכון מועדי הקולות הקוראים: בשנת התקציב 2021 יפתחו הקולות הקוראים של •
Consolidators, Advanced ו PoC. הקול הקורא של Synergy יפתח וייסגר בנובמבר 2021, אולם
יהיה שייך לתקציב שנת 2022. מועדי כל הקולות הקוראים בתכנית ה ERC אמורים לחזור למועדים

הרגילים כבר במהלך 2022.
• עדכון פאנלים מדעיים: שני פאנלים חדשים יפתחו – האחד בתחומי מדעי החברה והרוח והאחר

בתחומי המדעים המדוייקים.
• הערכת הצעות Advanced: שלב שני יכלול ראיון בבריסל.

למידע נוסף

ברכות לחמש החברות ישראליות
שזכו במענק במסגרת תכנית

ECSEL

ISERD מברכת את חמשת החברות
הישראליות שזכו השנה למענק כולל של 3.1

 של האיחוד ECSEL מיליון יורו במסגרת תכנית
האירופי, תוכנית ECSEL  מתמקדת במחקר

ופיתוח בתחום הרכיבים והמערכות
האלקטרוניות. החברות הזוכות יזכו למענק

מקביל של רשות החדשנות.
הקולות הקוראים הבאים של ECSEL יתפרסמו
במהלך חודש ינואר 2020. אירוע חיפוש שותפים

ראשון לקולות הקוראים יתקיים במהלך חודש
ינואר 2020 בבריסל, בלגיה.

לפרטים נוספים

ברכות לזוכים הישראליים שנבחרו
למימון בסבב הראשון של תוכנית

EIC Acceleratorה

תכנית ה EIC Accelerator מספקת מימון עבור
תעשייה וסטרטאפים, המבקשים להשיק מוצרים /
שירותים / תהליכים חדשניים פורצי דרך במיוחד,

בכל הנושאים. 
התכנית ממוקדת על פעולות של מו"פ קרוב
לשוק: פיתוח משלב האב¬טיפוס ועד הכניסה
לשוק ושיווק.  לקול קורא מועד אוקטובר 2019
ישראל דורגה במקום הראשון במספר החברות

הזוכות (יחד עם שוויץ). 9 חברות הישראליות זכו
בסבב זה במענקים בגובה של 52M אירו.

ישראל זכתה במענק הגבוה ביותר מבין המדינות
הזוכות באירופה.

למידע נוסף

Artificial פלטפורמת 
Intelligence On Demand

פרויקט AI4EU שהוקם בתמיכת האיחוד האירופי
Artificial במסגרת הורייזון 2020 לצורך בניית
Intelligence On Demand Platform מקיים
וובינרים במגוון נושאים בתחום הAI ומחפש

. AI4EU Web Caffe מרצים במסגרת
מומחים לAI ומעוניינים להציג נושא רלוונטי

Carmen Mac Williams בוובינר? אנא פנו ל
כמו כן, הנציבות האירופית פרסמה קול קורא
במטרה להנגיש את השימוש בפלטפורמת
AI4EU לקהלים רחבים, ובפרט לסקטורים

שאינם טכנולוגיים.

למידע נוסף על הקול הקורא

 מאפיינים חדשים בדאשבורד
הנציבות

פרופילי המדינות, שיצאו במהלך קיץ 2019,
כוללים כעת נתונים נוספים על שיתוף פעולה בין

מדינות או קבוצות מדינות, יחד עם רשימת
הפרויקטים הנלווים. כמו כן נוספו מספר

אינדיקטורים מקרוכלכליים כמו מדד הכלכלה
הדיגיטלית (DESI) ומדד החברה הכללי בנוסף
למדד המשווה בין אינטנסיביות המו"פ הפרטי

לציבורי.

למידע נוסף

ITN שדרוג ההצעה לקל הקורא של  
  Innovative Training Network

וובינר על התייחסות והכללת אספקטים הנוגעים
RRI (Responsible Research and ל

NewHoRRIzon Social נערך ע"י (Innovation
Lab on Responsible Research and

Innovation in the Marie SkłodowskaCurie
 .( Actions

RRI הינה גישה המצפה ומעריכה השלכות
אפשריות וציפיות חברתיות בכל הקשור למחקר

וחדשנות, במטרה לטפח תכנון של מחקר
וחדשנות כולליים וברי קיימא. הגישה מכסה
נושאים כמו מעורבות ציבורית, חינוך מדעי,

אתיקה, גישה פתוחה ושוויון מגדרי.
הוובינר דן בעקרונות המחקר והחדשנות

האחראיים (RRI) וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי
להוסיף ערך להצעה ל ITN, הן בשלב כתיבת

ההצעה והן בשלב היישום.
לטיפים נוספים, מידע והפניות לאתרים נוספים

RRI Tools ראו

לצפייה בוובינר

וובינרים במסגרת תוכנית
EIC Acceleratorה

במהלך חודש ינואר יתקיימו וובינרים עם זוכים,
EICבודקים ופאנליסטים של תכנית ה

 .Accelerator
הוובינרים מיועדים לחברות המכירות את
התכנית ויעסקו בדגשים וטיפים לקראת

ההגשה, כתיבת ההצעה וצליחת שלב הראיון
בבריסל.

אתם מוזמנים להצטרף אלינו (On line מכל
מחשב נייד/נייח ופלאפון):

• בתאריך 1.1.20 בין השעות 11:0010:00,
BrainQ לוובינר עם זוכי התכנית חברת

וחברת Criaterra. להרשמה 
• בתאריך 1.1.20 בין השעות 12:1511:15,
לוובינר עם בודקת בקשות התכנית אריאלה

אלטר. להרשמה 
• בתאריך 13.1.20 בין השעות 15:0016:00,
לוובינר עם פאנליסט בראיונות בבריסל ברק בן

אבינועם. להרשמה

SME ליצירת קשר עם מחלקת

אירועים

יום מידע על עבודת הקואורדינטור,
H2020 מובילי מאגד, במסגרת

בואו לשמוע עוד ביום מידע ייעודי על תפקיד
הקואורידנטור במאגדי הורייזון 2020, שייערך
בשעות הבוקר (12:3009:30) ביום שני ה 6

בינואר 2020 במשרדי ISERD בירושלים.
יום העיון מתאים למשתתפים בתכנית המסגרת

האירופית הרוצים לדעת כיצד ניתן להתוות
אסטרטגיה, להעמיק מעורבות ולהגדיל התקצוב

ולאלה המעוניינים לדעת יותר על עבודת
הקואורדינטור ויתרונותיה.

לפרטים נוספים ולהרשמה

– SMI2G 2020
Secure Societies Event

אירוע SMI2G המתקיים מידי שנה, נועד לעזור
למגישים בתחום ה Secure Societies למצוא

שותפים לקראת הקול הקורא העתידי.
הקול הקורא של 2020 יסגר ב27.08.2020

ומאגדים יתחילו להתגבש כבר בחודשים
הקרובים.

האירוע יתקיים בימים חמישי ושישי –
2930.01.2020 בבריסל.

אירוע זה אינו כולל יום מידע אלא רק מצגות של
שותפים פוטנציאלים וזמן networking בין

המשתתפים.

לרישום לאירוע

PRIMA InfoDay לקראת פרסום
הקולות הקוראים לשנת 2020

תוכנית פרימה מקדמת שיתופי פעולה בין מדינות
הים התיכון בנושאי מים, חקלאות ומזון, לקראת
פרסום תוכנית העבודה והקולות הקוראים לשנת
2020, יתקיים ב 3.2.2020 יום מידע בברצלונה,

שיכלול את הצגת תוכנית העבודה, הקולות
הקוראים, ואף הדרכה על מדדים שונים בכתיבת
הצעה מצליחה ל PRIMA. הכנס ישודר ברשת,

למי שאין באפשרותו להשתתף. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

 שבוע וובינרים לקראת קולות
IMI קוראים בתוכנית

שבוע וובינרים לקראת פרסום קולות קוראים
חדשים בתוכנית IMI יתקיים בין ה 22.1.2020 ל

31.1.2020, כל וובינר בנושא אחר, החל
מהנחיות כלליות להשתתפות בתוכנית, ועד
פירוט כל נושא בקולות הקוראים, השתתפות
בוובינרים מאפשרת קבלת כל המידע לגבי

השתתפות במאגדים, הבנת הקול הקורא באופן
מדוייק וכמובן תינתן אפשרות לשאול שאלות.

להרשמה

יום עיון בנושא אנרגיה במסגרת
H2020

צעידה לקראת התייעלות אנרגטית וקיימות היא
אתגר חברתי שמעורבים בו רשויות, גופי 

רגולציה, חוקרים, משקיעים, חברות בתחומי
האנרגיה והסביבה ומשתמשי הקצה.

 בתכנית אנרגיה, במסגרת תכנית הורייזן 2020,
מוקצה מימון מיוחד לפתרונות עבור אתגר

זה ויצירת פלטפורמה הוליסטית המחברת בין
השחקנים השונים. 

ב19.1.2020 יתקיים יום עיון להצגת תוכנית
העבודה של תוכנית אנרגיה לשנת 2020.

למשתתפים תהיה אפשרות לשמוע פרטים על
הקולות הקוראים ולקבל ייעוץ בנושא כתיבת

.Horizon 2020 הצעות ל

לפרטים נוספים ולהרשמה

Engaging Citizens for אירוע 
Good Governance in
Cohesion Policy

הנציבות האירופית מארגנת ועידה בנושא
מעורבות אזרחים וחברה אזרחית במדיניות

הלכידות. הכנס יתמקד בדרכים להבטחת שיתוף
פעולה הדוק יותר עם האזרחים והחברה

האזרחית בממשל וביישום של מדיניות הלכידות
וניהול כספים ייעודיים באיחוד האירופי. באמצעות

מעורבות של אזרחים פעילים יותר, המוסדות
יהפכו שקופים ואחראים עוד יותר, וההשקעות

יביאו לתוצאות יותר ויותר טובות.
6 בפברואר 2020 בבריסל. הארוע יתקיים ב

סגירת ההרשמה: 27 בינואר 2020.

לפרטים נוספים ולהרשמה

EICמצגות הכוונה עבור תכנית ה
ACCELERATOR

ISERD מקיימת מצגות הכוונה וכתיבת הצעה
EIC טובה בנושא תוכנית ה

SME לשעבר) ACCELERATOR
 (Instrument

מצגת ההכוונה הבאה תתקיים בתצורת וובינר,
ביום רביעי, ה29.1.2020, בין השעות 12:00

.10:00

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 ב12.1.2020,
,ISERD בין השעות 15:0013:00 במשרדי
בניין רשות החדשנות, גט"י מלחה ירושלים.

להרשמה
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