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

הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

דצמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 קול קורא ליזמי אינטרנט לפיתוח פתרונות ניהול ידע מבוססי בלוקצ'יין

פרויקט ONTOCHAIN במימון הנציבות האירופית, הקים קרן חדשה בסך 4.2 מיליון אירו לפיתוח
אקוסיסטם של תוכנות לניהול ידע אונטולוגי מהימן, ניתן למעקב, ושקוף. הפרויקט מחפש אחר חוקרים,

מחדשים ומפתחים בתחום האינטרנט שייצרו אותו במשותף.
מה מקבלים המשתתפים?

(equity free funding) מענקים עד 123,000 אירו •
• גישה חופשית לתשתיות מובילות

• תכנית תמיכה בת 7 חודשים המשלבת הדרכה ואימון
• ההזדמנות לבסס את מסגרת ONTOCHAIN כפתרון ממוקד אדם, מבוזר, ואמין

ניתן להציע פרויקטים באחד מהנושאים הבאים:
Applications  ; Semantic interoperability ; Onchain data management ; Offchain

knowledge management ; Ecosystem economy ; Ecosystem scalability and
.integration

מועד אחרון להגשה: 15.1.2021

לקול הקורא

Greenקולות קוראים במסגרת ה 
Deal

,Green Deal הקולות הקוראים במסגרת ה
כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי

ליבה, ושני תחומי רוחב. 
תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה,

תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות
אנרגטית וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה
חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור

סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע
והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות

   .Green Deal ה
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לקולות הקוראים

 קול קורא
FLAGERA

FLAG תוכנית המשנה של האיחוד האירופאי
ERA פרסמה את הקול הקורא הרב לאומי
.HBPהמשותף לפרויקטים בנושאי גרפן ו

כלל התקציב המיועד לקול הקורא הוא 10 מליון
אירו.

בעוד שהבקשות יוגשו במשותף על ידי מאגדים
המשלבים שותפים ממספר מדינות, כל שותף
ימומן על ידי ארגון המימון הלאומי או האזורי של
המדינה שלו, בכפוף לקריטריוני הזכאות של

ארגוני המימון השונים. 
וובינר עם מידע לגבי הקול הקורא יתקיים

ב19.1.2021. קישור להרשמה יינתן בקרוב
.FLAGERA באתר

מידע נוסף כגון נושאי הקול הקורא, רשימת ארגוני
המימון, תנאי ההשתתפות ועוד, זמינים מועד

אחרון להגשות: 19.4.2021
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצליל ריבק 

לקול הקורא

חדשות ועדכונים

 שלושה חוקרים ישראלים זכו במענקי ERC Synergy לשנת 2020 מתוך 34
מענקי סינרגיה חדשים

שלושת הזוכים הישראלים: פרופ' יהודית ברמן מאוניברסיטת תלאביב, ד"ר יורם בורק מהאוניברסיטה
העברית ופרופ' יגאל מאיר מאוניברסיטת בן גוריון. חוקר נוסף, מאוניברסיטת תלאביב, פרופ' ערן סלע,

משתתף כחבר בצוות המחקר של פרופ' יגאל מאיר.
תוכנית ה ERC Synergy Grant היא חלק מתוכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,

Horizon 2020. המימון מסייע לקבוצות של שניים עד ארבעה חוקרים מצטיינים להפגיש מיומנויות
משלימות, ידע ומשאבים בפרויקט שאפתני אחד.

שלושים וארבע קבוצות המחקר יקבלו 350 מיליון אירו בסך הכל, כדי לטפל בכמה מבעיות המחקר
הגדולות בעולם בתחומים מדעיים מרובים. 

זהו אחד הקולות הקוראים שזכה להיענות מרשימה בתולדות ה ERC עם מעל ל440 הצעות.
.ERCדוגמאות לפרויקטים זוכים ניתן למצוא באתר ה

לרשימת הפרויקטים הזוכים

הנציבות האירופית מפרסמת את
Education and Trainingדו"ח ה

Monitor

הדו"ח מנתח את האתגרים העיקריים של
מערכות החינוך האירופיות ומציג מדיניות שתסייע
להגיב לצרכים חברתיים ולשוק העבודה. החינוך

עומד בראש סדר העדיפויות של הנציבות
האירופית, אשר מעודדת רכישת השכלה גבוהה
וכן חוויית ניידות למדינות אחרות עבור תלמידים

וסטודנטים. הדו"ח משקף באיזה אופן עמד
האיחוד האירופי ביעדיו. 

למידע נוסף

 הנציבות משיקה פלטפורמת פרסום
Open Accessב

(Open Research Europe (ORE פלטפורמת
הינה פלטפורמת פרסום אקדמי שתספק
Horizon ו Horizon 2020 למוטבים של

Europe שירות פרסום מלא בגישה פתוחה ללא
עלות, בכל תחומי המחקר.

מטרת הפלטפורמה היא להקל על המוטבים 
של Horizon 2020 לעמוד בתנאי הגישה

הפתוחה של המימון  ולהציע לחוקרים מקום
פרסום כדי לחלוק את תוצאותיהם במהירות

ולהקל על דיון מחקרי פתוח. כל המועמדים ב
Horizon 2020 זכאים לפרסם ללא עלות עבורם.
הנחיות המאמרים לפרסום בפלטפורמה פורסמו
וההגשה תתאפשר החל מתחילת דצמבר 2020.

למידע נוסף

 שאלות נפוצות בנושא ניהול מענקים
COVID19 במהלך משבר

הנציבות פרסמה שאלות נפוצות הקשורות בניהול
מענקי Horizon 2020 במסגרת משבר הקורונה.

העקרונות העומדים בבסיס השאלות בנושאים
Covid19 משפטיים ופיננסיים הקשורים למשבר

נותרים תקפים, גם במה שנקרא "הגל השני",
בעיקר בנוגע להארכת משך הפרויקט, זכאות
העלויות ותיעוד תומך, הגשת דוחות ומסירות. 

למידע נוסף

הקלטות הGreen Week של
האיחוד האירופי זמינות לצפייה

הקלטות ומידע נוסף אודות המפגשים השונים
שהתקיימו במהלך הGreen Week של האיחוד
האירופי זמינים כעת לצפייה מקוונת. המפגשים

,EUGreenWeek זמינים בדפי הכנסים של אתר
יחד עם מסרים מרכזיים מהמפגשים השונים,
סיום הכנס ומספר דוחות יומיים המסכמים את
נקודות השיא של אירועי השבוע מרחבי אירופה.

למידע נוסף

אירועים

Open Data בנושא FAIRplus וובינר 

פרויקט FAIRplus נועד להגביר את הגילוי, הנגישות והשימוש החוזר של נתונים מפרויקטים נבחרים
במימון יוזמת הרפואה החדשנית של האיחוד האירופי (IMI) ונתונים פנימיים של שותפים בתעשיית
התרופות. הם גם מארגנים הכשרה של מדעני נתונים באקדמיה, חברות קטנות ובינוניות וחברות
תרופות כדי לאפשר אימוץ רחב יותר של שיטות עבודה מומלצות בניהול נתונים מדעי החיים. תוך
שימוש בדוגמאות אמיתיות ומחקרי מקרה, אירוע מקוון זה יציג את הערך של נתוני FAIR במחקר

התרופות וייתן טעם לשינויים במדיניות ביחס לניהול נתוני מחקר ומימון מחקר.
הסמינר המקוון יתקיים באופן מקוון ב 9 בדצמבר 2020, בין השעות 11:009:00 (שעון בריטניה). קהל

היעד של הוובינר הם קובעי מדיניות, יצרני נתונים ומנהלי נתונים בתעשייה ובאקדמיה.

להרשמה

EOSC Portalוובינר בנושא ה

קונסורציום EOSC Enhance הודיע על שחרורו
הרשמי של פורטל EOSC החדש והמשופר. זהו
צעד נוסף במסע השיתופי לקראת פיתוח ושיפור

EOSC של כלים שימושיים ודינמיים לקהילת
ההולכת וגדלה. ההשקה מלווה בסדרה של

ארבעה סמינרים מקוונים המציגים היבטים שונים
של הפורטל, החל בסקירה על השדרוגים
העיקריים שלו לכל קהילת בעלי העניין.

הצטרפו אלינו וגלו את הפונקציות החדשות של
!EOSC פורטל

סמינר המקוון, שיתקיים ב 17 בדצמבר בשעה
CET, יתמקד בתכונות עבור ספקים 11:00

חדשים, ויועבר גם באמצעות הדרכה.

למידע נוסף ולהרשמה

וובינר MSCA המיועד לתעשייה 

ביום שני 21.12.20 יתקיים וובינר המיועד
לתעשייה בנושא תכנית ניידות חוקרים מארי

ס. קירי המאפשרת לחברות לארח דוקטורנטים
או פוסטדוקטורנטים מצטיינים מכל העולם,

להכשרה במחקר בתעשייה.
זו הזדמנות לבנות ולהעמיק קשרים עם גופי

מחקר מובילים בחו"ל, להכשיר את הדור הבא
של החוקרים המצטיינים במחקר בתעשייה

ולהכיר עובדים פוטנציאליים. מענקי מארי ס. קירי
כוללים את משכורת החוקר/ת הצעיר/ה, תקציב

מחקר ותקציב לתקורה ולמנהלות.
בוובינר נתמקד במענקים האפשריים בתכנית,

תנאי ההגשה והמימון, לוחות הזמנים של הקולות
קוראים. 

להרשמה

 וובינר בנושא גרין דיל: אבלואציה למדעי החברה והרוח

הEconomic and Social Research Council (ESRC) האמונים על תכנית 6SC בבריטניה יארחו
וובינר בנושא טיפים לאבלואציה לקהילת מדעי החברה והרוח סביב הגרין דיל, אשר יתמקד בתחומי

1,3,10. הוובינר יערך בזום ביום רביעי 9 בדצמבר בין השעות 12:0012:00 שעון ישראל.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://cdn-media.web-view.net/i/aefz3uw2da/Press_release_-_ONTOCHAIN_First_Open_Call_Launch________________________.pdf
https://ontochain.ngi.eu/
http://www.innovationisrael.org.il/ISERD/calls-proposals-page?title=Green+deal&term_node_tid_depth=All&tid_1=All
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-announcement/
mailto:Tzlil.ribak@iserd.org.il
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/11/FLAG-ERA_JJTC2021_Call_Announcement_20201130_final.pdf
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הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

דצמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 קול קורא ליזמי אינטרנט לפיתוח פתרונות ניהול ידע מבוססי בלוקצ'יין

פרויקט ONTOCHAIN במימון הנציבות האירופית, הקים קרן חדשה בסך 4.2 מיליון אירו לפיתוח
אקוסיסטם של תוכנות לניהול ידע אונטולוגי מהימן, ניתן למעקב, ושקוף. הפרויקט מחפש אחר חוקרים,

מחדשים ומפתחים בתחום האינטרנט שייצרו אותו במשותף.
מה מקבלים המשתתפים?

(equity free funding) מענקים עד 123,000 אירו •
• גישה חופשית לתשתיות מובילות

• תכנית תמיכה בת 7 חודשים המשלבת הדרכה ואימון
• ההזדמנות לבסס את מסגרת ONTOCHAIN כפתרון ממוקד אדם, מבוזר, ואמין

ניתן להציע פרויקטים באחד מהנושאים הבאים:
Applications  ; Semantic interoperability ; Onchain data management ; Offchain

knowledge management ; Ecosystem economy ; Ecosystem scalability and
.integration

מועד אחרון להגשה: 15.1.2021

לקול הקורא

Greenקולות קוראים במסגרת ה 
Deal

,Green Deal הקולות הקוראים במסגרת ה
כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי

ליבה, ושני תחומי רוחב. 
תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה,

תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות
אנרגטית וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה
חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור

סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע
והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות

   .Green Deal ה
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לקולות הקוראים

 קול קורא
FLAGERA

FLAG תוכנית המשנה של האיחוד האירופאי
ERA פרסמה את הקול הקורא הרב לאומי
.HBPהמשותף לפרויקטים בנושאי גרפן ו

כלל התקציב המיועד לקול הקורא הוא 10 מליון
אירו.

בעוד שהבקשות יוגשו במשותף על ידי מאגדים
המשלבים שותפים ממספר מדינות, כל שותף
ימומן על ידי ארגון המימון הלאומי או האזורי של
המדינה שלו, בכפוף לקריטריוני הזכאות של

ארגוני המימון השונים. 
וובינר עם מידע לגבי הקול הקורא יתקיים

ב19.1.2021. קישור להרשמה יינתן בקרוב
.FLAGERA באתר

מידע נוסף כגון נושאי הקול הקורא, רשימת ארגוני
המימון, תנאי ההשתתפות ועוד, זמינים מועד

אחרון להגשות: 19.4.2021
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצליל ריבק 

לקול הקורא

חדשות ועדכונים
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שלושת הזוכים הישראלים: פרופ' יהודית ברמן מאוניברסיטת תלאביב, ד"ר יורם בורק מהאוניברסיטה
העברית ופרופ' יגאל מאיר מאוניברסיטת בן גוריון. חוקר נוסף, מאוניברסיטת תלאביב, פרופ' ערן סלע,

משתתף כחבר בצוות המחקר של פרופ' יגאל מאיר.
תוכנית ה ERC Synergy Grant היא חלק מתוכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,

Horizon 2020. המימון מסייע לקבוצות של שניים עד ארבעה חוקרים מצטיינים להפגיש מיומנויות
משלימות, ידע ומשאבים בפרויקט שאפתני אחד.

שלושים וארבע קבוצות המחקר יקבלו 350 מיליון אירו בסך הכל, כדי לטפל בכמה מבעיות המחקר
הגדולות בעולם בתחומים מדעיים מרובים. 

זהו אחד הקולות הקוראים שזכה להיענות מרשימה בתולדות ה ERC עם מעל ל440 הצעות.
.ERCדוגמאות לפרויקטים זוכים ניתן למצוא באתר ה

לרשימת הפרויקטים הזוכים

הנציבות האירופית מפרסמת את
Education and Trainingדו"ח ה

Monitor

הדו"ח מנתח את האתגרים העיקריים של
מערכות החינוך האירופיות ומציג מדיניות שתסייע
להגיב לצרכים חברתיים ולשוק העבודה. החינוך

עומד בראש סדר העדיפויות של הנציבות
האירופית, אשר מעודדת רכישת השכלה גבוהה
וכן חוויית ניידות למדינות אחרות עבור תלמידים

וסטודנטים. הדו"ח משקף באיזה אופן עמד
האיחוד האירופי ביעדיו. 

למידע נוסף

 הנציבות משיקה פלטפורמת פרסום
Open Accessב

(Open Research Europe (ORE פלטפורמת
הינה פלטפורמת פרסום אקדמי שתספק
Horizon ו Horizon 2020 למוטבים של

Europe שירות פרסום מלא בגישה פתוחה ללא
עלות, בכל תחומי המחקר.

מטרת הפלטפורמה היא להקל על המוטבים 
של Horizon 2020 לעמוד בתנאי הגישה

הפתוחה של המימון  ולהציע לחוקרים מקום
פרסום כדי לחלוק את תוצאותיהם במהירות

ולהקל על דיון מחקרי פתוח. כל המועמדים ב
Horizon 2020 זכאים לפרסם ללא עלות עבורם.
הנחיות המאמרים לפרסום בפלטפורמה פורסמו
וההגשה תתאפשר החל מתחילת דצמבר 2020.

למידע נוסף

 שאלות נפוצות בנושא ניהול מענקים
COVID19 במהלך משבר

הנציבות פרסמה שאלות נפוצות הקשורות בניהול
מענקי Horizon 2020 במסגרת משבר הקורונה.

העקרונות העומדים בבסיס השאלות בנושאים
Covid19 משפטיים ופיננסיים הקשורים למשבר

נותרים תקפים, גם במה שנקרא "הגל השני",
בעיקר בנוגע להארכת משך הפרויקט, זכאות
העלויות ותיעוד תומך, הגשת דוחות ומסירות. 

למידע נוסף

הקלטות הGreen Week של
האיחוד האירופי זמינות לצפייה

הקלטות ומידע נוסף אודות המפגשים השונים
שהתקיימו במהלך הGreen Week של האיחוד
האירופי זמינים כעת לצפייה מקוונת. המפגשים

,EUGreenWeek זמינים בדפי הכנסים של אתר
יחד עם מסרים מרכזיים מהמפגשים השונים,
סיום הכנס ומספר דוחות יומיים המסכמים את
נקודות השיא של אירועי השבוע מרחבי אירופה.

למידע נוסף

אירועים

Open Data בנושא FAIRplus וובינר 

פרויקט FAIRplus נועד להגביר את הגילוי, הנגישות והשימוש החוזר של נתונים מפרויקטים נבחרים
במימון יוזמת הרפואה החדשנית של האיחוד האירופי (IMI) ונתונים פנימיים של שותפים בתעשיית
התרופות. הם גם מארגנים הכשרה של מדעני נתונים באקדמיה, חברות קטנות ובינוניות וחברות
תרופות כדי לאפשר אימוץ רחב יותר של שיטות עבודה מומלצות בניהול נתונים מדעי החיים. תוך
שימוש בדוגמאות אמיתיות ומחקרי מקרה, אירוע מקוון זה יציג את הערך של נתוני FAIR במחקר

התרופות וייתן טעם לשינויים במדיניות ביחס לניהול נתוני מחקר ומימון מחקר.
הסמינר המקוון יתקיים באופן מקוון ב 9 בדצמבר 2020, בין השעות 11:009:00 (שעון בריטניה). קהל

היעד של הוובינר הם קובעי מדיניות, יצרני נתונים ומנהלי נתונים בתעשייה ובאקדמיה.

להרשמה

EOSC Portalוובינר בנושא ה

קונסורציום EOSC Enhance הודיע על שחרורו
הרשמי של פורטל EOSC החדש והמשופר. זהו
צעד נוסף במסע השיתופי לקראת פיתוח ושיפור

EOSC של כלים שימושיים ודינמיים לקהילת
ההולכת וגדלה. ההשקה מלווה בסדרה של

ארבעה סמינרים מקוונים המציגים היבטים שונים
של הפורטל, החל בסקירה על השדרוגים
העיקריים שלו לכל קהילת בעלי העניין.

הצטרפו אלינו וגלו את הפונקציות החדשות של
!EOSC פורטל

סמינר המקוון, שיתקיים ב 17 בדצמבר בשעה
CET, יתמקד בתכונות עבור ספקים 11:00

חדשים, ויועבר גם באמצעות הדרכה.

למידע נוסף ולהרשמה

וובינר MSCA המיועד לתעשייה 

ביום שני 21.12.20 יתקיים וובינר המיועד
לתעשייה בנושא תכנית ניידות חוקרים מארי

ס. קירי המאפשרת לחברות לארח דוקטורנטים
או פוסטדוקטורנטים מצטיינים מכל העולם,

להכשרה במחקר בתעשייה.
זו הזדמנות לבנות ולהעמיק קשרים עם גופי

מחקר מובילים בחו"ל, להכשיר את הדור הבא
של החוקרים המצטיינים במחקר בתעשייה

ולהכיר עובדים פוטנציאליים. מענקי מארי ס. קירי
כוללים את משכורת החוקר/ת הצעיר/ה, תקציב

מחקר ותקציב לתקורה ולמנהלות.
בוובינר נתמקד במענקים האפשריים בתכנית,

תנאי ההגשה והמימון, לוחות הזמנים של הקולות
קוראים. 

להרשמה

 וובינר בנושא גרין דיל: אבלואציה למדעי החברה והרוח

הEconomic and Social Research Council (ESRC) האמונים על תכנית 6SC בבריטניה יארחו
וובינר בנושא טיפים לאבלואציה לקהילת מדעי החברה והרוח סביב הגרין דיל, אשר יתמקד בתחומי

1,3,10. הוובינר יערך בזום ביום רביעי 9 בדצמבר בין השעות 12:0012:00 שעון ישראל.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2020-synergy-grants-examples
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2020-syg-results.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
https://www.eugreenweek.eu/en/brussels-conference
https://fairplus-project.eu/about/
https://www.imi.europa.eu/
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דצמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 קול קורא ליזמי אינטרנט לפיתוח פתרונות ניהול ידע מבוססי בלוקצ'יין

פרויקט ONTOCHAIN במימון הנציבות האירופית, הקים קרן חדשה בסך 4.2 מיליון אירו לפיתוח
אקוסיסטם של תוכנות לניהול ידע אונטולוגי מהימן, ניתן למעקב, ושקוף. הפרויקט מחפש אחר חוקרים,

מחדשים ומפתחים בתחום האינטרנט שייצרו אותו במשותף.
מה מקבלים המשתתפים?

(equity free funding) מענקים עד 123,000 אירו •
• גישה חופשית לתשתיות מובילות

• תכנית תמיכה בת 7 חודשים המשלבת הדרכה ואימון
• ההזדמנות לבסס את מסגרת ONTOCHAIN כפתרון ממוקד אדם, מבוזר, ואמין

ניתן להציע פרויקטים באחד מהנושאים הבאים:
Applications  ; Semantic interoperability ; Onchain data management ; Offchain

knowledge management ; Ecosystem economy ; Ecosystem scalability and
.integration

מועד אחרון להגשה: 15.1.2021

לקול הקורא

Greenקולות קוראים במסגרת ה 
Deal

,Green Deal הקולות הקוראים במסגרת ה
כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי

ליבה, ושני תחומי רוחב. 
תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה,

תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות
אנרגטית וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה
חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור

סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע
והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות

   .Green Deal ה
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לקולות הקוראים

 קול קורא
FLAGERA

FLAG תוכנית המשנה של האיחוד האירופאי
ERA פרסמה את הקול הקורא הרב לאומי
.HBPהמשותף לפרויקטים בנושאי גרפן ו

כלל התקציב המיועד לקול הקורא הוא 10 מליון
אירו.

בעוד שהבקשות יוגשו במשותף על ידי מאגדים
המשלבים שותפים ממספר מדינות, כל שותף
ימומן על ידי ארגון המימון הלאומי או האזורי של
המדינה שלו, בכפוף לקריטריוני הזכאות של

ארגוני המימון השונים. 
וובינר עם מידע לגבי הקול הקורא יתקיים

ב19.1.2021. קישור להרשמה יינתן בקרוב
.FLAGERA באתר

מידע נוסף כגון נושאי הקול הקורא, רשימת ארגוני
המימון, תנאי ההשתתפות ועוד, זמינים מועד

אחרון להגשות: 19.4.2021
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצליל ריבק 

לקול הקורא

חדשות ועדכונים
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שלושת הזוכים הישראלים: פרופ' יהודית ברמן מאוניברסיטת תלאביב, ד"ר יורם בורק מהאוניברסיטה
העברית ופרופ' יגאל מאיר מאוניברסיטת בן גוריון. חוקר נוסף, מאוניברסיטת תלאביב, פרופ' ערן סלע,

משתתף כחבר בצוות המחקר של פרופ' יגאל מאיר.
תוכנית ה ERC Synergy Grant היא חלק מתוכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,

Horizon 2020. המימון מסייע לקבוצות של שניים עד ארבעה חוקרים מצטיינים להפגיש מיומנויות
משלימות, ידע ומשאבים בפרויקט שאפתני אחד.

שלושים וארבע קבוצות המחקר יקבלו 350 מיליון אירו בסך הכל, כדי לטפל בכמה מבעיות המחקר
הגדולות בעולם בתחומים מדעיים מרובים. 

זהו אחד הקולות הקוראים שזכה להיענות מרשימה בתולדות ה ERC עם מעל ל440 הצעות.
.ERCדוגמאות לפרויקטים זוכים ניתן למצוא באתר ה

לרשימת הפרויקטים הזוכים

הנציבות האירופית מפרסמת את
Education and Trainingדו"ח ה

Monitor

הדו"ח מנתח את האתגרים העיקריים של
מערכות החינוך האירופיות ומציג מדיניות שתסייע
להגיב לצרכים חברתיים ולשוק העבודה. החינוך

עומד בראש סדר העדיפויות של הנציבות
האירופית, אשר מעודדת רכישת השכלה גבוהה
וכן חוויית ניידות למדינות אחרות עבור תלמידים

וסטודנטים. הדו"ח משקף באיזה אופן עמד
האיחוד האירופי ביעדיו. 

למידע נוסף

 הנציבות משיקה פלטפורמת פרסום
Open Accessב

(Open Research Europe (ORE פלטפורמת
הינה פלטפורמת פרסום אקדמי שתספק
Horizon ו Horizon 2020 למוטבים של

Europe שירות פרסום מלא בגישה פתוחה ללא
עלות, בכל תחומי המחקר.

מטרת הפלטפורמה היא להקל על המוטבים 
של Horizon 2020 לעמוד בתנאי הגישה

הפתוחה של המימון  ולהציע לחוקרים מקום
פרסום כדי לחלוק את תוצאותיהם במהירות

ולהקל על דיון מחקרי פתוח. כל המועמדים ב
Horizon 2020 זכאים לפרסם ללא עלות עבורם.
הנחיות המאמרים לפרסום בפלטפורמה פורסמו
וההגשה תתאפשר החל מתחילת דצמבר 2020.

למידע נוסף

 שאלות נפוצות בנושא ניהול מענקים
COVID19 במהלך משבר

הנציבות פרסמה שאלות נפוצות הקשורות בניהול
מענקי Horizon 2020 במסגרת משבר הקורונה.

העקרונות העומדים בבסיס השאלות בנושאים
Covid19 משפטיים ופיננסיים הקשורים למשבר

נותרים תקפים, גם במה שנקרא "הגל השני",
בעיקר בנוגע להארכת משך הפרויקט, זכאות
העלויות ותיעוד תומך, הגשת דוחות ומסירות. 

למידע נוסף

הקלטות הGreen Week של
האיחוד האירופי זמינות לצפייה

הקלטות ומידע נוסף אודות המפגשים השונים
שהתקיימו במהלך הGreen Week של האיחוד
האירופי זמינים כעת לצפייה מקוונת. המפגשים

,EUGreenWeek זמינים בדפי הכנסים של אתר
יחד עם מסרים מרכזיים מהמפגשים השונים,
סיום הכנס ומספר דוחות יומיים המסכמים את
נקודות השיא של אירועי השבוע מרחבי אירופה.

למידע נוסף

אירועים

Open Data בנושא FAIRplus וובינר 

פרויקט FAIRplus נועד להגביר את הגילוי, הנגישות והשימוש החוזר של נתונים מפרויקטים נבחרים
במימון יוזמת הרפואה החדשנית של האיחוד האירופי (IMI) ונתונים פנימיים של שותפים בתעשיית
התרופות. הם גם מארגנים הכשרה של מדעני נתונים באקדמיה, חברות קטנות ובינוניות וחברות
תרופות כדי לאפשר אימוץ רחב יותר של שיטות עבודה מומלצות בניהול נתונים מדעי החיים. תוך
שימוש בדוגמאות אמיתיות ומחקרי מקרה, אירוע מקוון זה יציג את הערך של נתוני FAIR במחקר

התרופות וייתן טעם לשינויים במדיניות ביחס לניהול נתוני מחקר ומימון מחקר.
הסמינר המקוון יתקיים באופן מקוון ב 9 בדצמבר 2020, בין השעות 11:009:00 (שעון בריטניה). קהל

היעד של הוובינר הם קובעי מדיניות, יצרני נתונים ומנהלי נתונים בתעשייה ובאקדמיה.

להרשמה

EOSC Portalוובינר בנושא ה

קונסורציום EOSC Enhance הודיע על שחרורו
הרשמי של פורטל EOSC החדש והמשופר. זהו
צעד נוסף במסע השיתופי לקראת פיתוח ושיפור

EOSC של כלים שימושיים ודינמיים לקהילת
ההולכת וגדלה. ההשקה מלווה בסדרה של

ארבעה סמינרים מקוונים המציגים היבטים שונים
של הפורטל, החל בסקירה על השדרוגים
העיקריים שלו לכל קהילת בעלי העניין.

הצטרפו אלינו וגלו את הפונקציות החדשות של
!EOSC פורטל

סמינר המקוון, שיתקיים ב 17 בדצמבר בשעה
CET, יתמקד בתכונות עבור ספקים 11:00

חדשים, ויועבר גם באמצעות הדרכה.

למידע נוסף ולהרשמה

וובינר MSCA המיועד לתעשייה 

ביום שני 21.12.20 יתקיים וובינר המיועד
לתעשייה בנושא תכנית ניידות חוקרים מארי

ס. קירי המאפשרת לחברות לארח דוקטורנטים
או פוסטדוקטורנטים מצטיינים מכל העולם,

להכשרה במחקר בתעשייה.
זו הזדמנות לבנות ולהעמיק קשרים עם גופי

מחקר מובילים בחו"ל, להכשיר את הדור הבא
של החוקרים המצטיינים במחקר בתעשייה

ולהכיר עובדים פוטנציאליים. מענקי מארי ס. קירי
כוללים את משכורת החוקר/ת הצעיר/ה, תקציב

מחקר ותקציב לתקורה ולמנהלות.
בוובינר נתמקד במענקים האפשריים בתכנית,

תנאי ההגשה והמימון, לוחות הזמנים של הקולות
קוראים. 

להרשמה

 וובינר בנושא גרין דיל: אבלואציה למדעי החברה והרוח

הEconomic and Social Research Council (ESRC) האמונים על תכנית 6SC בבריטניה יארחו
וובינר בנושא טיפים לאבלואציה לקהילת מדעי החברה והרוח סביב הגרין דיל, אשר יתמקד בתחומי

1,3,10. הוובינר יערך בזום ביום רביעי 9 בדצמבר בין השעות 12:0012:00 שעון ישראל.

להרשמה
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