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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 פברואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

Fuel Cells and קול קורא בתוכנית
Hydrogen Joint Undertaking

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השישי
 .FCH JU של תוכנית

זוהי תוכנית מימון שתומכת בפיתוח תאי דלק
חדשניים וטכנולוגיות אנרגיה מבוססות מימן. 

כרגע ישנם 17 נושאים פתוחים
מועד אחרון להגשת הצעות:  23.4.2019

לפרטים נוספים

Secure Societies קול קורא בנושא
לשנת 2019

Secure הקול הקורא לשנת 2019 בנושא
Societies יפתח ב14 במרץ.

קול קורא זה יתחלק לתחומים כגון הגנה על
תשתיות קריטיות, הגנה על גבולות, בטחון סייבר

והגנה מפני פעולות טרור ופשע.
מועד אחרון להגשת הצעות: 22.8.2019

לקול הקורא

קולות קוראים של יוזמת 
BioBased Industries

BioBased Industries – Joint יוזמת
Undertaking פרסמה 21 קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח.
מדובר ביוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה, במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים, כגון טיפול בפלסטיק ותחליפים

שונים, טקסטיל, תוצרי לוואי ופסולת תעשייתיים,
לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה מעגלית.
מועד אחרון להגשת הצעות: 4.9.2019
guy@iserd.org.il :לשאלות נוספות

לקולות הקוראים

קולות קוראים בתוכנית
SESAR2020

תוכנית SESAR2020 מתמקדת בטכנולוגיות
לפיתוח וחדשנות בנושאי מדיניות וניהול תעופה. 

התוכנית פועלת על פי חוקי הורייזן 2020 כך
שהדרישה להגשה הינה במאגד של מינימום 3

שותפים מ3 מדינות.
SESAR Members only הקול קורא פתוח ל
אך שותפים מישראל יכולים לגשת כקבלני משנה

או כצד שלישי.
מועד אחרון להגשת הצעות:  16.4.2019

nili@iserd.org.il:למידע נוסף

לתוכנית המלאה

Next Generation Internet Initiative קולות קוראים במסגרת

ארבעה קולות קוראים לחוקרים ומפתחים, מהאקדמיה ו/או מהתעשייה, בנושאי פרטיות, אמינות וביטחון
ברשת, פתוחים כעת להגשה, במסגרת Next Generation Internet Initiative. הליך ההגשה אינו

מחייב הגשה במאגד ממספר מדינות, וניתן ליהנות ממימון בגובה 20050 אלף אירו. שניים מהקולות
פתוחים גם לחוקרים או מפתחים יחידים. מטרת הקולות הקוראים לקדם אינטרנט חופשי, פתוח, פרטי

ובטוח ונגיש לכולם, בהתאם לנושאים ולתנאי ההגשה וההערכה השונים של כל אחד מהקולות
הקוראים. 

.Horizon 2020המימון ניתן במנגנון מימוןעקיף לצד שלישי, מפרויקטים שמקבלים מימון מ
מועד אחרון להגשות של שניים מהקולות הוא ה1.4.2019 ושל השניים האחרים הוא ה30.4.2019

nir.s@iserd.org.il :למידע נוסף ניתן לפנות ל,

לקולות הקוראים

 חדשות ועדכונים

הנציבות האירופית מחפשת מומחים בכל תחומי המדע

המשרד למדע, מחקר וחדשנות באיחוד האירופי מחפש מומחים בכל תחומי המדע, עם ניסיון במגזר
הציבורי או הפרטי להערכת הצעות לפרויקטים ב Horizon 2020. המומחים יסיעו בהערכת בקשות

למענקים, פרויקטים ומכרזים, ויספקו חוות דעת וייעוץ במקרים ספציפיים.
צפו בסרטון של הנציבות בו מומחים חולקים מנסיונם.

להרשמה כמומחה

Dashboardקטגוריות חדשות ב 

מעתה זמינות בDashboard מספר קטגוריות חדשות. ביניהן קטגוריה החושפת מידע על כלל
ההגשות (גם אלו שלא זכו) לתכניות הEIC בין השנים 20182020.

בקטגוריה זו ניתן לעשות סינון על פי נושאים, מילות מפתח, מדינות, אזורים גיאוגרפיים וכן סוגי ההגשות
וכך ללמוד על מגמות ומספרים של הגשות.

קטגוריה נוספת היא Seal of Excellence   SOE היא תווית איכותית המוענקת להגשות לפרויקטים,
אשר הוערכו על מנת לקבל מימון, אך לא קיבלו זאת בשל אילוצי תקציב. 

קטגוריה זו מציגה הגשות לSME Instrument אשר קיבלו SOE לפי אזור / מדינה, תחומים מדעיים
וכו' כך שניתן למצוא מידע גם על פרויקטים מצוינים שלא יכלו לקבל מימון האיחוד האירופי בשל

אילוצים.
Horizonו FP7 קטגוריה נוספת מספקת מידע על הן על תוצאות הפרויקטים בתוכניות המסגרת
(IPR) 2020. המידע זמין בשני תתחלקים משולבים, תוך התמקדות ביישומי זכויות קניין רוחני
ופרסומים מדעיים הקשורים לפרויקטים של תוכניות המסגרת. הנתונים יכולים להיות מסוננים או

מאורגנים לפי תוכנית מסגרת, שנה, נושא, המענק הכספי של האיחוד האירופי, השפעת פרסום ועוד.

Dashboardל

 אירועים

יום מידע לנושאי FETOPEN ו
FETPROACTIVE לשנת 2019

האיחוד האירופי מארגן יום מידע לנושאי
FETOPEN ו FETPROACTIVE לשנת

2019. יום המידע יערך ב2.4.2019 בבריסל,
בלגיה.

במסגרת הארוע יינתן מידע לגבי תוכניות המימון
החדשות של האיחוד לנושאים אלו במסגרת

תוכנית EIC, וכן יינתן לגופים המעונינים, להציג
רעיונות לפרויקטים מתאימים לשנת 2019.
בנוסף ינוצל האירוע כבמה לחיפוש שותפים

להגשה משותפת של מענים לקולות הקוראים

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ברכות לשמונת הזוכים הישראליים שנבחרו
למימון במסגרת תשעה פרויקטים תחת הקולות

Secure הקוראים של שנת 2018 בתחום
.Societies

Secure לקראת ההגשה לקול הקורא של
ISERD ,2019 שייפתח במרץ Societies

עורכת יום מידע בו תינתן סקירה על הנושאים
הפתוחים להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות

להגשה.
יום המידע יתקיים ביום שני ה25.3.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

Europe Days 2019 כנס

הכנס, שמיועד ליזמים ישראלים, נועד לספק מידע שימושי על מידע על שוק הDACH וכן על הזדמנויות
ליצירת קשרים עם אנשי מפתח בסצינת DACHטק.

הכנס מספק הזדמנות עסקיות לסטארטאפים ויזמים ישראלים רלוונטיים המעוניינים בשת"פ עם
  .DACHמדינות ה

הכנס יתקיים ב19.3.2019 בתל אביב.

להרשמה

 סמינר לכלים פרקטיים לעבודה עם
אירופה

מעוניינים במסחר או בשדרוג פעילות במדינות
האיחוד האירופי? מוזמנים להירשם לסמינר
המספק כלים פרקטיים לעבודה עם אירופה

בתחום הסחר, רגולציה, שת"פ במו"פ, חיפוש
שותפים, ועוד. הסמינר מאורגן על ידי איגוד
לשכות המסחר, מינהל סחר חוץ במשרד

הכלכלה, מכון היצוא, הנציגות האירופית בישראל
והמינהלת הישראלית למו"פ האירופי ברשות

לחדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

יום מידע ואירוע חיפוש שותפים
בנושא Secure Societies בבריסל

בתאריכים 1314.3.2019 יתקיים בבריסל,
בלגיה, יום מידע בשיתוף עם אירוע חיפוש
שותפים לקראת ההגשה לקול הקורא של

.Secure Societies
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, ויתקיים אירוע חיפוש שותפים. בנוסף,
תהיה הדרכה למגישים על התייחסות לנושאים

אתיים בהגשה.

למידע נוסף ולרישום

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת

הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 11.3.2019  בין
השעות 10:00–12:30. מצגת ההכוונה תתקיים
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

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 ב19.3.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה
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הציבורי או הפרטי להערכת הצעות לפרויקטים ב Horizon 2020. המומחים יסיעו בהערכת בקשות

למענקים, פרויקטים ומכרזים, ויספקו חוות דעת וייעוץ במקרים ספציפיים.
צפו בסרטון של הנציבות בו מומחים חולקים מנסיונם.

להרשמה כמומחה

Dashboardקטגוריות חדשות ב 

מעתה זמינות בDashboard מספר קטגוריות חדשות. ביניהן קטגוריה החושפת מידע על כלל
ההגשות (גם אלו שלא זכו) לתכניות הEIC בין השנים 20182020.

בקטגוריה זו ניתן לעשות סינון על פי נושאים, מילות מפתח, מדינות, אזורים גיאוגרפיים וכן סוגי ההגשות
וכך ללמוד על מגמות ומספרים של הגשות.

קטגוריה נוספת היא Seal of Excellence   SOE היא תווית איכותית המוענקת להגשות לפרויקטים,
אשר הוערכו על מנת לקבל מימון, אך לא קיבלו זאת בשל אילוצי תקציב. 

קטגוריה זו מציגה הגשות לSME Instrument אשר קיבלו SOE לפי אזור / מדינה, תחומים מדעיים
וכו' כך שניתן למצוא מידע גם על פרויקטים מצוינים שלא יכלו לקבל מימון האיחוד האירופי בשל

אילוצים.
Horizonו FP7 קטגוריה נוספת מספקת מידע על הן על תוצאות הפרויקטים בתוכניות המסגרת
(IPR) 2020. המידע זמין בשני תתחלקים משולבים, תוך התמקדות ביישומי זכויות קניין רוחני
ופרסומים מדעיים הקשורים לפרויקטים של תוכניות המסגרת. הנתונים יכולים להיות מסוננים או

מאורגנים לפי תוכנית מסגרת, שנה, נושא, המענק הכספי של האיחוד האירופי, השפעת פרסום ועוד.

Dashboardל

 אירועים

יום מידע לנושאי FETOPEN ו
FETPROACTIVE לשנת 2019

האיחוד האירופי מארגן יום מידע לנושאי
FETOPEN ו FETPROACTIVE לשנת

2019. יום המידע יערך ב2.4.2019 בבריסל,
בלגיה.

במסגרת הארוע יינתן מידע לגבי תוכניות המימון
החדשות של האיחוד לנושאים אלו במסגרת

תוכנית EIC, וכן יינתן לגופים המעונינים, להציג
רעיונות לפרויקטים מתאימים לשנת 2019.
בנוסף ינוצל האירוע כבמה לחיפוש שותפים

להגשה משותפת של מענים לקולות הקוראים

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ברכות לשמונת הזוכים הישראליים שנבחרו
למימון במסגרת תשעה פרויקטים תחת הקולות

Secure הקוראים של שנת 2018 בתחום
.Societies

Secure לקראת ההגשה לקול הקורא של
ISERD ,2019 שייפתח במרץ Societies

עורכת יום מידע בו תינתן סקירה על הנושאים
הפתוחים להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות

להגשה.
יום המידע יתקיים ביום שני ה25.3.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

Europe Days 2019 כנס

הכנס, שמיועד ליזמים ישראלים, נועד לספק מידע שימושי על מידע על שוק הDACH וכן על הזדמנויות
ליצירת קשרים עם אנשי מפתח בסצינת DACHטק.

הכנס מספק הזדמנות עסקיות לסטארטאפים ויזמים ישראלים רלוונטיים המעוניינים בשת"פ עם
  .DACHמדינות ה

הכנס יתקיים ב19.3.2019 בתל אביב.

להרשמה

 סמינר לכלים פרקטיים לעבודה עם
אירופה

מעוניינים במסחר או בשדרוג פעילות במדינות
האיחוד האירופי? מוזמנים להירשם לסמינר
המספק כלים פרקטיים לעבודה עם אירופה

בתחום הסחר, רגולציה, שת"פ במו"פ, חיפוש
שותפים, ועוד. הסמינר מאורגן על ידי איגוד
לשכות המסחר, מינהל סחר חוץ במשרד

הכלכלה, מכון היצוא, הנציגות האירופית בישראל
והמינהלת הישראלית למו"פ האירופי ברשות

לחדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

יום מידע ואירוע חיפוש שותפים
בנושא Secure Societies בבריסל

בתאריכים 1314.3.2019 יתקיים בבריסל,
בלגיה, יום מידע בשיתוף עם אירוע חיפוש
שותפים לקראת ההגשה לקול הקורא של

.Secure Societies
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, ויתקיים אירוע חיפוש שותפים. בנוסף,
תהיה הדרכה למגישים על התייחסות לנושאים

אתיים בהגשה.

למידע נוסף ולרישום

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת

הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 11.3.2019  בין
השעות 10:00–12:30. מצגת ההכוונה תתקיים
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

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 ב19.3.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 פברואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

Fuel Cells and קול קורא בתוכנית
Hydrogen Joint Undertaking

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השישי
 .FCH JU של תוכנית

זוהי תוכנית מימון שתומכת בפיתוח תאי דלק
חדשניים וטכנולוגיות אנרגיה מבוססות מימן. 

כרגע ישנם 17 נושאים פתוחים
מועד אחרון להגשת הצעות:  23.4.2019

לפרטים נוספים

Secure Societies קול קורא בנושא
לשנת 2019

Secure הקול הקורא לשנת 2019 בנושא
Societies יפתח ב14 במרץ.

קול קורא זה יתחלק לתחומים כגון הגנה על
תשתיות קריטיות, הגנה על גבולות, בטחון סייבר

והגנה מפני פעולות טרור ופשע.
מועד אחרון להגשת הצעות: 22.8.2019

לקול הקורא

קולות קוראים של יוזמת 
BioBased Industries

BioBased Industries – Joint יוזמת
Undertaking פרסמה 21 קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח.
מדובר ביוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה, במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים, כגון טיפול בפלסטיק ותחליפים

שונים, טקסטיל, תוצרי לוואי ופסולת תעשייתיים,
לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה מעגלית.
מועד אחרון להגשת הצעות: 4.9.2019
guy@iserd.org.il :לשאלות נוספות

לקולות הקוראים

קולות קוראים בתוכנית
SESAR2020

תוכנית SESAR2020 מתמקדת בטכנולוגיות
לפיתוח וחדשנות בנושאי מדיניות וניהול תעופה. 

התוכנית פועלת על פי חוקי הורייזן 2020 כך
שהדרישה להגשה הינה במאגד של מינימום 3

שותפים מ3 מדינות.
SESAR Members only הקול קורא פתוח ל
אך שותפים מישראל יכולים לגשת כקבלני משנה

או כצד שלישי.
מועד אחרון להגשת הצעות:  16.4.2019

nili@iserd.org.il:למידע נוסף

לתוכנית המלאה

Next Generation Internet Initiative קולות קוראים במסגרת

ארבעה קולות קוראים לחוקרים ומפתחים, מהאקדמיה ו/או מהתעשייה, בנושאי פרטיות, אמינות וביטחון
ברשת, פתוחים כעת להגשה, במסגרת Next Generation Internet Initiative. הליך ההגשה אינו

מחייב הגשה במאגד ממספר מדינות, וניתן ליהנות ממימון בגובה 20050 אלף אירו. שניים מהקולות
פתוחים גם לחוקרים או מפתחים יחידים. מטרת הקולות הקוראים לקדם אינטרנט חופשי, פתוח, פרטי

ובטוח ונגיש לכולם, בהתאם לנושאים ולתנאי ההגשה וההערכה השונים של כל אחד מהקולות
הקוראים. 

.Horizon 2020המימון ניתן במנגנון מימוןעקיף לצד שלישי, מפרויקטים שמקבלים מימון מ
מועד אחרון להגשות של שניים מהקולות הוא ה1.4.2019 ושל השניים האחרים הוא ה30.4.2019

nir.s@iserd.org.il :למידע נוסף ניתן לפנות ל,

לקולות הקוראים

 חדשות ועדכונים

הנציבות האירופית מחפשת מומחים בכל תחומי המדע

המשרד למדע, מחקר וחדשנות באיחוד האירופי מחפש מומחים בכל תחומי המדע, עם ניסיון במגזר
הציבורי או הפרטי להערכת הצעות לפרויקטים ב Horizon 2020. המומחים יסיעו בהערכת בקשות

למענקים, פרויקטים ומכרזים, ויספקו חוות דעת וייעוץ במקרים ספציפיים.
צפו בסרטון של הנציבות בו מומחים חולקים מנסיונם.

להרשמה כמומחה

Dashboardקטגוריות חדשות ב 

מעתה זמינות בDashboard מספר קטגוריות חדשות. ביניהן קטגוריה החושפת מידע על כלל
ההגשות (גם אלו שלא זכו) לתכניות הEIC בין השנים 20182020.

בקטגוריה זו ניתן לעשות סינון על פי נושאים, מילות מפתח, מדינות, אזורים גיאוגרפיים וכן סוגי ההגשות
וכך ללמוד על מגמות ומספרים של הגשות.

קטגוריה נוספת היא Seal of Excellence   SOE היא תווית איכותית המוענקת להגשות לפרויקטים,
אשר הוערכו על מנת לקבל מימון, אך לא קיבלו זאת בשל אילוצי תקציב. 

קטגוריה זו מציגה הגשות לSME Instrument אשר קיבלו SOE לפי אזור / מדינה, תחומים מדעיים
וכו' כך שניתן למצוא מידע גם על פרויקטים מצוינים שלא יכלו לקבל מימון האיחוד האירופי בשל

אילוצים.
Horizonו FP7 קטגוריה נוספת מספקת מידע על הן על תוצאות הפרויקטים בתוכניות המסגרת
(IPR) 2020. המידע זמין בשני תתחלקים משולבים, תוך התמקדות ביישומי זכויות קניין רוחני
ופרסומים מדעיים הקשורים לפרויקטים של תוכניות המסגרת. הנתונים יכולים להיות מסוננים או

מאורגנים לפי תוכנית מסגרת, שנה, נושא, המענק הכספי של האיחוד האירופי, השפעת פרסום ועוד.

Dashboardל

 אירועים

יום מידע לנושאי FETOPEN ו
FETPROACTIVE לשנת 2019

האיחוד האירופי מארגן יום מידע לנושאי
FETOPEN ו FETPROACTIVE לשנת

2019. יום המידע יערך ב2.4.2019 בבריסל,
בלגיה.

במסגרת הארוע יינתן מידע לגבי תוכניות המימון
החדשות של האיחוד לנושאים אלו במסגרת

תוכנית EIC, וכן יינתן לגופים המעונינים, להציג
רעיונות לפרויקטים מתאימים לשנת 2019.
בנוסף ינוצל האירוע כבמה לחיפוש שותפים

להגשה משותפת של מענים לקולות הקוראים

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ברכות לשמונת הזוכים הישראליים שנבחרו
למימון במסגרת תשעה פרויקטים תחת הקולות

Secure הקוראים של שנת 2018 בתחום
.Societies

Secure לקראת ההגשה לקול הקורא של
ISERD ,2019 שייפתח במרץ Societies

עורכת יום מידע בו תינתן סקירה על הנושאים
הפתוחים להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות

להגשה.
יום המידע יתקיים ביום שני ה25.3.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

Europe Days 2019 כנס

הכנס, שמיועד ליזמים ישראלים, נועד לספק מידע שימושי על מידע על שוק הDACH וכן על הזדמנויות
ליצירת קשרים עם אנשי מפתח בסצינת DACHטק.

הכנס מספק הזדמנות עסקיות לסטארטאפים ויזמים ישראלים רלוונטיים המעוניינים בשת"פ עם
  .DACHמדינות ה

הכנס יתקיים ב19.3.2019 בתל אביב.

להרשמה

 סמינר לכלים פרקטיים לעבודה עם
אירופה

מעוניינים במסחר או בשדרוג פעילות במדינות
האיחוד האירופי? מוזמנים להירשם לסמינר
המספק כלים פרקטיים לעבודה עם אירופה

בתחום הסחר, רגולציה, שת"פ במו"פ, חיפוש
שותפים, ועוד. הסמינר מאורגן על ידי איגוד
לשכות המסחר, מינהל סחר חוץ במשרד

הכלכלה, מכון היצוא, הנציגות האירופית בישראל
והמינהלת הישראלית למו"פ האירופי ברשות

לחדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

יום מידע ואירוע חיפוש שותפים
בנושא Secure Societies בבריסל

בתאריכים 1314.3.2019 יתקיים בבריסל,
בלגיה, יום מידע בשיתוף עם אירוע חיפוש
שותפים לקראת ההגשה לקול הקורא של

.Secure Societies
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, ויתקיים אירוע חיפוש שותפים. בנוסף,
תהיה הדרכה למגישים על התייחסות לנושאים

אתיים בהגשה.

למידע נוסף ולרישום

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת

הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 11.3.2019  בין
השעות 10:00–12:30. מצגת ההכוונה תתקיים
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

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 ב19.3.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה
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