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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 ינואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

ECSEL קול קורא

הקול הקורא  ECSEL2019 ייפתח ב6
בפברואר 2019 להגשות.

אנו ממליצים לחברות המעונינות לגשת לקול
הקורא  להתחיל להתארגן לקראתו.

ISERD מברכת את תשע החברות
הזוכות (חלקן בשני פרויקטים) במסגרת הקול

הקורא של ECSEL2018. סך המענקים שיקבלו
החברות הזוכות הינו כ 21.56 מיליון אירו.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר

לפרטים נוספים

QuantERAקול קורא שני ל

קוואנטרה גאה להכריז על פתיחת הקול הקורא
השני שלה לשנת 2019.

הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום,
במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד
מבין חמשת התחומים המוצעים, במטרה לקדם
את תחום מחקר הקוואנטום באירופה: תקשורת
קוונטית; סימולציה קוונטית; חישוב קוונטי; מדעי

מידע קוונטיים; חישה מטרולוגית קוונטית והדמיה.
מועד אחרון להגשת הצעות: 18.02.2019.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר –
.ISERD ולהתעדכן באתר

לקול הקורא

Innovative קול קורא של יוזמת 
Medicines Initiative

(Innovative Medicines Initiative (IMI תכנית
הינה יוזמה משותפת של האיחוד האירופי וחברות
הפארמה בה מתפרסמים קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח. 
הנושאים למימון בשנת 2019 פורסמו ופתוחים

להגשות.
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.4.2019

לפרטים נוספים

Humanו Graphen קול קורא
Brain Projects

 קול קורא לביצוע פרויקטים בסינרגיה עם תוכניות
The Humanו  Graphene Flagship הדגל

Brain Project flagship. סך כל המענקים בקול
קורא זה עתיד להסתכם ב20 מיליון אירו.
מטרת הקולות הקוראים היא הרחבת נושאי
המחקר תחת התחומים הנבחרים, בהתאם

לנושאי המחקר המאושרים. הקול הקורא פתוח
לחוקרים חדשים ולחוקרים המשתתפים

בפרויקטים קיימים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 19.2.2019

לקריאת ההכרזה ופרטים נוספים על פרסום
הקול הקורא וכן לרשימת הנושאים למחקר

לקול הקורא

קול קורא ייעודי לתחום הרכבות

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השלישי של תוכנית SHIFT2RAIL – 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
יום מידע יתקיים בבריסל בתאריך 6.2.2019.

 לרשימת הקולות קוראים בתוכנית באתר הנציבות לחצו כאן.

לקול הקורא

התוכנית הבילטרלית

חיפוש מומחים להערכת הצעות 

הקרן לקידום המחקר (RPF) בקפריסין המהווה
סוכנות מימון לאומית לפעילות מחקר וחדשנות
יוצאת בתוכנית מימון חדשה שתכליתה לתמוך

בחדשנות עסקית ובפרט בפיתוח מוצרים
ושירותים תחרותיים בעלי פוטנציאל חדירה לשוק

הבינלאומי.
במסגרת זו, השיקה הקרן קמפיין לחיפוש מומחים
מכל רחבי אירופה ומכל התחומים המדעיים על
מנת לערבם בהערכת הצעות המוגשות תחת
RESTART 20162020. בעלי עניין רשאים
להירשם ולקבל גישה לשירותים המקוונים של

הקרן.

למידע נוסף

קול קורא לשת"פ מו"פ ישראליוון

במסגרת תוכנית השת"פ, משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא השלישי לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות ויווניות

בתחומים הבאים: טכנולוגיות מידע ותקשורת,
תחבורה, חומרים, חקלאות ומזון.

גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת הצעות:  10.4.2019

למידע נוסף

 חדשות ועדכונים

Europen Openפורטל חדש ל
Science Cloud

פורטל EOSC הינו חלק מיוזמת הענן האירופית
לבניית נתונים תחרותיים וידע בכלכלת

אירופה. הפורטל מספק גישה לנתונים, שירותים
ומשאבים. זהו מקור למידע עדכני על יוזמת

EOSC, כולל שיטות עבודה מומלצות, מבנה
הממשל וסיפורי משתמש. ספקי שירות, קהילות

המחקר ובעלי עניין אחרים מוזמנים לבקר
בפורטל EOSC, לחקור ולמצוא פרויקטים

ושיתופי פעולה בהם ניתן לקחת חלק. כמו כן ניתן
להשתמש בפורטל על מנת לקבל שירותי ענן

לתשתיות מחקר לפי צורך. 

למידע נוסף

רומניה  נשיאת מועצת האיחוד
האירופי

ב 1 בינואר 2019, קיבלה רומניה את הנשיאות
של מועצת האיחוד לתקופה של שישה חודשים,
כחלק מהנשיאות התשיעית, הכוללת גם את

פינלנד (יולידצמבר 2019) וקרואטיה (ינואריוני
.(2020

אחת המטרות העיקריות של הנשיאות הרומנית
תחת נושא "ההתכנסות האירופית" תהיה "קידום
מחקר וחדשנות, דיגיטליות וקישוריות, על מנת
להגביר את התחרותיות של הכלכלה האירופית

והתעשייה". התוכנית הרשמית של הנשיאות
הרומנית מפורסמת  באתר הנשיאות הרשמי.

למידע נוסף

הנציבות האירופית מפרסמת דוגמאות להסכמי מענקים חדשים

Horizon הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה מספר דוגמאות להסכמי מענקים חדשים במסגרת
 .2020

הAnnotated Model Grant Agreement (AMGA) עודכן לאחרונה, כך שיכלול מספר הערות חדשות
European Research  Council ה ,Lump Sum Pilot MGA  למגוון רחב של מאמרים, כולל ל

Marie SkłodowskaCurie actions Special Needs וה  Proof of Concept Lump Sum MGA
Lump Sum MGA

כל המסמכים זמינים כעת תחת הסעיף 'Reference documents' שבפורטל המכרזים והזדמנויות
המימון.

למידע נוסף

הברקזיט והמשך השתתפות בריטניה במימון האיחוד האירופי בתוכנית
המסגרת

הנציבות האירופית פרסמה טיוטת תקנות חדשה המציעה כי בתרחיש ללא הסכם, בריטניה תהיה
זכאית למימון האיחוד האירופי בשנת 2019 כל עוד תמשיך לשלם לתקציב האיחוד האירופי בשנה זו,

.MSCAו ERC  כולל Horizon 2020 כך שאוניברסיטאות בבריטניה יישארו זכאיות לכל חלקי

למידע נוסף

פגישת התנעה מוצלחת לפרויקט
Idealist2020

פרויקט  Idealist2020, הינו פרויקט התמיכה ב
NCP לתחום הICT, אשר ISERD נבחרה

להובילו.
במחצית חודש ינואר התכנסו בישראל 27 מתוך

29 נציגי מדינות אירופה השותפות בפרויקט
לפגישת ההתנעה לפרויקט. מטרת הכנס היתה
לאפשר חשיבה וקביעת קווי פעילות הפרויקט
למשך השנתיים הקרובות. זהו פרויקט המשך
לפרויקט קודם אותו ריכזה ISERD שנמשך

ארבע שנים. 
פעילותה של ISERD כקואורדינטור במסגרת
Horizon 2020 חשוב במיוחד לצרכי העמקת

הקשרים עם המדינות השונות ועם גורמי הנציבות
השונים. אנו גאים בהזדמנות הניתנת לישראל
להוכיח את יכולתה להוביל ולנהל פרויקט רחב

היקף מסוג זה. 

לפרטים נוספים

התעשייה האווירית לישראל זכתה
בפרויקטי פיתוח לטכנולוגיות ניהול
תעבורת מלט"ים תחת יוזמת

SESAR

Single European Sky ATM תוכנית
Research היא תוכנית עתירת תקציב

שמתמקדת בטכנולוגיות לפיתוח וחדשנות בנושאי
מדיניות וניהול תעופה. לאחרונה זכתה תע"א

SESAR של תוכנית SAFEDRONE בפרויקט
שבמסגרתו יפותחו ויודגמו טכנולוגיות חדשניות
לניהול תעבורת מלטים בתפיסת USpace של

האיחוד האירופי, ויתבצעו הדגמות מוטסות
שתסייענה לארגוני הרגולציה לבחון ולהגדיר את
התקנים ואת התפיסה המבצעית והטכנולוגית
לשילוב מל"טים במרחב האווירי. פרויקט זה

מתנהל במקביל לפרויקט נוסף בו זכתה תע"א
בשנה שעברה גם כן בתוכנית SESAR, בשם
AIRPASS, שנועד לחקור טכנולוגיות מסחריות

מתקדמות שיאפשרו שילוב כלי טיס בלתי
מאויישים במרחב האווירי.

לפרטים נוספים

וובינר בנושא בדיקת הצעות ל
Horizon 2020 בתחום הבריאות

חוקרים וחברות בתחום הבריאות מוזמנים לצפות
בוובינר שיעסוק בתהליך בדיקת ההצעות להורייזן

.2020
במהלך הוובינר יוצגו הקריטריונים לבדיקה וטיפים

לכתיבת הצעה. 
הוובינר יתקיים ב25.2.2019 בשעה 12:00

(שעון ישראל).

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ISERD עורכת יום מידע לקראת ההגשה לקול
הקורא של Secure Societies שייפתח במרץ

.2019
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות להגשה.
יום המידע יתקיים ביום רביעי ה3.4.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

 אירועים

 אירוע הרישות ה10 למו"פ מוצלח
באירופה

חוקרים ויזמים מוזמנים לארוע חיפוש שותפים
למחקר ולחדשנות אירופים בפרויקטים של

Horizon 2020. השותפים המיוחדים לשנת
2019 הם: ישראל, בלגיה, פינלנד, צרפת, הולנד

ופולין.
האירוע יתקיים בדיסלדורף, גרמניה ויכלול

סדנאות מקבילות המתמקדות בשבעה נושאים:
(ICT) טכנולוגיות מידע ותקשורת •

 (NMM) ננוטכנולוגיה, חומרים וייצור •
• אנרגיה

• כלכלה מעגלית
• מדעי החיים

• תחבורה
(PCP / PPI) רכש ציבורי חדשני •

להרשמה

ארוע בניית קהילות פרקטיקה לשיוון
מגדרי

אירוע לבניית קהילות הפרקטיקה של שוויון מגדרי
במרחב המדעי האירופי (ERA), יתקיים בבריסל

ב 25 בפברואר 2019.
קונסורציום פרויקט ACT מארגן ועידת סינרגיה

בינלאומית ראשונה של הפרויקט, ובה ניתן ללמוד
על ACT, וכיצד הפרויקט יפתח גישה של "קהילות

של עיסוק" (CoPs) לקידום השוויון המגדרי
המרחב המדעי האירופי, ובמיוחד לקידום

הקריירה, קבלת החלטות, ושילוב מימד מגדרי
במחקר. 

האירוע נועד להרחבת קהילות ACT באירופה.
חלק גדול מהאירוע יהיה כרוך בפעילויות

השתתפותיות ובדיון פתוח, להבנת צרכי התמיכה
והזדמנויות ליצירת השפעה ארוכת טווח בתחום

השוויון המגדרי.

למידע נוסף

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 18.2.2019

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 ב25.2.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 ינואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

ECSEL קול קורא

הקול הקורא  ECSEL2019 ייפתח ב6
בפברואר 2019 להגשות.

אנו ממליצים לחברות המעונינות לגשת לקול
הקורא  להתחיל להתארגן לקראתו.

ISERD מברכת את תשע החברות
הזוכות (חלקן בשני פרויקטים) במסגרת הקול

הקורא של ECSEL2018. סך המענקים שיקבלו
החברות הזוכות הינו כ 21.56 מיליון אירו.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר

לפרטים נוספים

QuantERAקול קורא שני ל

קוואנטרה גאה להכריז על פתיחת הקול הקורא
השני שלה לשנת 2019.

הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום,
במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד
מבין חמשת התחומים המוצעים, במטרה לקדם
את תחום מחקר הקוואנטום באירופה: תקשורת
קוונטית; סימולציה קוונטית; חישוב קוונטי; מדעי

מידע קוונטיים; חישה מטרולוגית קוונטית והדמיה.
מועד אחרון להגשת הצעות: 18.02.2019.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר –
.ISERD ולהתעדכן באתר

לקול הקורא

Innovative קול קורא של יוזמת 
Medicines Initiative

(Innovative Medicines Initiative (IMI תכנית
הינה יוזמה משותפת של האיחוד האירופי וחברות
הפארמה בה מתפרסמים קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח. 
הנושאים למימון בשנת 2019 פורסמו ופתוחים

להגשות.
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.4.2019

לפרטים נוספים

Humanו Graphen קול קורא
Brain Projects

 קול קורא לביצוע פרויקטים בסינרגיה עם תוכניות
The Humanו  Graphene Flagship הדגל

Brain Project flagship. סך כל המענקים בקול
קורא זה עתיד להסתכם ב20 מיליון אירו.
מטרת הקולות הקוראים היא הרחבת נושאי
המחקר תחת התחומים הנבחרים, בהתאם

לנושאי המחקר המאושרים. הקול הקורא פתוח
לחוקרים חדשים ולחוקרים המשתתפים

בפרויקטים קיימים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 19.2.2019

לקריאת ההכרזה ופרטים נוספים על פרסום
הקול הקורא וכן לרשימת הנושאים למחקר

לקול הקורא

קול קורא ייעודי לתחום הרכבות

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השלישי של תוכנית SHIFT2RAIL – 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
יום מידע יתקיים בבריסל בתאריך 6.2.2019.

 לרשימת הקולות קוראים בתוכנית באתר הנציבות לחצו כאן.

לקול הקורא

התוכנית הבילטרלית

חיפוש מומחים להערכת הצעות 

הקרן לקידום המחקר (RPF) בקפריסין המהווה
סוכנות מימון לאומית לפעילות מחקר וחדשנות
יוצאת בתוכנית מימון חדשה שתכליתה לתמוך

בחדשנות עסקית ובפרט בפיתוח מוצרים
ושירותים תחרותיים בעלי פוטנציאל חדירה לשוק

הבינלאומי.
במסגרת זו, השיקה הקרן קמפיין לחיפוש מומחים
מכל רחבי אירופה ומכל התחומים המדעיים על
מנת לערבם בהערכת הצעות המוגשות תחת
RESTART 20162020. בעלי עניין רשאים
להירשם ולקבל גישה לשירותים המקוונים של

הקרן.

למידע נוסף

קול קורא לשת"פ מו"פ ישראליוון

במסגרת תוכנית השת"פ, משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא השלישי לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות ויווניות

בתחומים הבאים: טכנולוגיות מידע ותקשורת,
תחבורה, חומרים, חקלאות ומזון.

גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת הצעות:  10.4.2019

למידע נוסף

 חדשות ועדכונים

Europen Openפורטל חדש ל
Science Cloud

פורטל EOSC הינו חלק מיוזמת הענן האירופית
לבניית נתונים תחרותיים וידע בכלכלת

אירופה. הפורטל מספק גישה לנתונים, שירותים
ומשאבים. זהו מקור למידע עדכני על יוזמת

EOSC, כולל שיטות עבודה מומלצות, מבנה
הממשל וסיפורי משתמש. ספקי שירות, קהילות

המחקר ובעלי עניין אחרים מוזמנים לבקר
בפורטל EOSC, לחקור ולמצוא פרויקטים

ושיתופי פעולה בהם ניתן לקחת חלק. כמו כן ניתן
להשתמש בפורטל על מנת לקבל שירותי ענן

לתשתיות מחקר לפי צורך. 

למידע נוסף

רומניה  נשיאת מועצת האיחוד
האירופי

ב 1 בינואר 2019, קיבלה רומניה את הנשיאות
של מועצת האיחוד לתקופה של שישה חודשים,
כחלק מהנשיאות התשיעית, הכוללת גם את

פינלנד (יולידצמבר 2019) וקרואטיה (ינואריוני
.(2020

אחת המטרות העיקריות של הנשיאות הרומנית
תחת נושא "ההתכנסות האירופית" תהיה "קידום
מחקר וחדשנות, דיגיטליות וקישוריות, על מנת
להגביר את התחרותיות של הכלכלה האירופית

והתעשייה". התוכנית הרשמית של הנשיאות
הרומנית מפורסמת  באתר הנשיאות הרשמי.

למידע נוסף

הנציבות האירופית מפרסמת דוגמאות להסכמי מענקים חדשים

Horizon הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה מספר דוגמאות להסכמי מענקים חדשים במסגרת
 .2020

הAnnotated Model Grant Agreement (AMGA) עודכן לאחרונה, כך שיכלול מספר הערות חדשות
European Research  Council ה ,Lump Sum Pilot MGA  למגוון רחב של מאמרים, כולל ל

Marie SkłodowskaCurie actions Special Needs וה  Proof of Concept Lump Sum MGA
Lump Sum MGA

כל המסמכים זמינים כעת תחת הסעיף 'Reference documents' שבפורטל המכרזים והזדמנויות
המימון.

למידע נוסף

הברקזיט והמשך השתתפות בריטניה במימון האיחוד האירופי בתוכנית
המסגרת

הנציבות האירופית פרסמה טיוטת תקנות חדשה המציעה כי בתרחיש ללא הסכם, בריטניה תהיה
זכאית למימון האיחוד האירופי בשנת 2019 כל עוד תמשיך לשלם לתקציב האיחוד האירופי בשנה זו,

.MSCAו ERC  כולל Horizon 2020 כך שאוניברסיטאות בבריטניה יישארו זכאיות לכל חלקי

למידע נוסף

פגישת התנעה מוצלחת לפרויקט
Idealist2020

פרויקט  Idealist2020, הינו פרויקט התמיכה ב
NCP לתחום הICT, אשר ISERD נבחרה

להובילו.
במחצית חודש ינואר התכנסו בישראל 27 מתוך

29 נציגי מדינות אירופה השותפות בפרויקט
לפגישת ההתנעה לפרויקט. מטרת הכנס היתה
לאפשר חשיבה וקביעת קווי פעילות הפרויקט
למשך השנתיים הקרובות. זהו פרויקט המשך
לפרויקט קודם אותו ריכזה ISERD שנמשך

ארבע שנים. 
פעילותה של ISERD כקואורדינטור במסגרת
Horizon 2020 חשוב במיוחד לצרכי העמקת

הקשרים עם המדינות השונות ועם גורמי הנציבות
השונים. אנו גאים בהזדמנות הניתנת לישראל
להוכיח את יכולתה להוביל ולנהל פרויקט רחב

היקף מסוג זה. 

לפרטים נוספים

התעשייה האווירית לישראל זכתה
בפרויקטי פיתוח לטכנולוגיות ניהול
תעבורת מלט"ים תחת יוזמת

SESAR

Single European Sky ATM תוכנית
Research היא תוכנית עתירת תקציב

שמתמקדת בטכנולוגיות לפיתוח וחדשנות בנושאי
מדיניות וניהול תעופה. לאחרונה זכתה תע"א

SESAR של תוכנית SAFEDRONE בפרויקט
שבמסגרתו יפותחו ויודגמו טכנולוגיות חדשניות
לניהול תעבורת מלטים בתפיסת USpace של

האיחוד האירופי, ויתבצעו הדגמות מוטסות
שתסייענה לארגוני הרגולציה לבחון ולהגדיר את
התקנים ואת התפיסה המבצעית והטכנולוגית
לשילוב מל"טים במרחב האווירי. פרויקט זה

מתנהל במקביל לפרויקט נוסף בו זכתה תע"א
בשנה שעברה גם כן בתוכנית SESAR, בשם
AIRPASS, שנועד לחקור טכנולוגיות מסחריות

מתקדמות שיאפשרו שילוב כלי טיס בלתי
מאויישים במרחב האווירי.

לפרטים נוספים

וובינר בנושא בדיקת הצעות ל
Horizon 2020 בתחום הבריאות

חוקרים וחברות בתחום הבריאות מוזמנים לצפות
בוובינר שיעסוק בתהליך בדיקת ההצעות להורייזן

.2020
במהלך הוובינר יוצגו הקריטריונים לבדיקה וטיפים

לכתיבת הצעה. 
הוובינר יתקיים ב25.2.2019 בשעה 12:00

(שעון ישראל).

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ISERD עורכת יום מידע לקראת ההגשה לקול
הקורא של Secure Societies שייפתח במרץ

.2019
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות להגשה.
יום המידע יתקיים ביום רביעי ה3.4.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

 אירועים

 אירוע הרישות ה10 למו"פ מוצלח
באירופה

חוקרים ויזמים מוזמנים לארוע חיפוש שותפים
למחקר ולחדשנות אירופים בפרויקטים של

Horizon 2020. השותפים המיוחדים לשנת
2019 הם: ישראל, בלגיה, פינלנד, צרפת, הולנד

ופולין.
האירוע יתקיים בדיסלדורף, גרמניה ויכלול

סדנאות מקבילות המתמקדות בשבעה נושאים:
(ICT) טכנולוגיות מידע ותקשורת •

 (NMM) ננוטכנולוגיה, חומרים וייצור •
• אנרגיה

• כלכלה מעגלית
• מדעי החיים

• תחבורה
(PCP / PPI) רכש ציבורי חדשני •

להרשמה

ארוע בניית קהילות פרקטיקה לשיוון
מגדרי

אירוע לבניית קהילות הפרקטיקה של שוויון מגדרי
במרחב המדעי האירופי (ERA), יתקיים בבריסל

ב 25 בפברואר 2019.
קונסורציום פרויקט ACT מארגן ועידת סינרגיה

בינלאומית ראשונה של הפרויקט, ובה ניתן ללמוד
על ACT, וכיצד הפרויקט יפתח גישה של "קהילות

של עיסוק" (CoPs) לקידום השוויון המגדרי
המרחב המדעי האירופי, ובמיוחד לקידום

הקריירה, קבלת החלטות, ושילוב מימד מגדרי
במחקר. 

האירוע נועד להרחבת קהילות ACT באירופה.
חלק גדול מהאירוע יהיה כרוך בפעילויות

השתתפותיות ובדיון פתוח, להבנת צרכי התמיכה
והזדמנויות ליצירת השפעה ארוכת טווח בתחום

השוויון המגדרי.

למידע נוסף

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 18.2.2019

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 ב25.2.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://rsvp.digitevent.com/#/s2rinfoday2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;typeCodes=1;callCode=31107325
https://shift2rail.org/participate/call-for-proposals/
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=326&ArticleID=1442
https://iris.research.org.cy/#/
https://www.romania2019.eu/programme/
https://www.eosc-portal.eu/
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 ינואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

ECSEL קול קורא

הקול הקורא  ECSEL2019 ייפתח ב6
בפברואר 2019 להגשות.

אנו ממליצים לחברות המעונינות לגשת לקול
הקורא  להתחיל להתארגן לקראתו.

ISERD מברכת את תשע החברות
הזוכות (חלקן בשני פרויקטים) במסגרת הקול

הקורא של ECSEL2018. סך המענקים שיקבלו
החברות הזוכות הינו כ 21.56 מיליון אירו.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר

לפרטים נוספים

QuantERAקול קורא שני ל

קוואנטרה גאה להכריז על פתיחת הקול הקורא
השני שלה לשנת 2019.

הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום,
במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד
מבין חמשת התחומים המוצעים, במטרה לקדם
את תחום מחקר הקוואנטום באירופה: תקשורת
קוונטית; סימולציה קוונטית; חישוב קוונטי; מדעי

מידע קוונטיים; חישה מטרולוגית קוונטית והדמיה.
מועד אחרון להגשת הצעות: 18.02.2019.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר –
.ISERD ולהתעדכן באתר

לקול הקורא

Innovative קול קורא של יוזמת 
Medicines Initiative

(Innovative Medicines Initiative (IMI תכנית
הינה יוזמה משותפת של האיחוד האירופי וחברות
הפארמה בה מתפרסמים קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח. 
הנושאים למימון בשנת 2019 פורסמו ופתוחים

להגשות.
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.4.2019

לפרטים נוספים

Humanו Graphen קול קורא
Brain Projects

 קול קורא לביצוע פרויקטים בסינרגיה עם תוכניות
The Humanו  Graphene Flagship הדגל

Brain Project flagship. סך כל המענקים בקול
קורא זה עתיד להסתכם ב20 מיליון אירו.
מטרת הקולות הקוראים היא הרחבת נושאי
המחקר תחת התחומים הנבחרים, בהתאם

לנושאי המחקר המאושרים. הקול הקורא פתוח
לחוקרים חדשים ולחוקרים המשתתפים

בפרויקטים קיימים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 19.2.2019

לקריאת ההכרזה ופרטים נוספים על פרסום
הקול הקורא וכן לרשימת הנושאים למחקר

לקול הקורא

קול קורא ייעודי לתחום הרכבות

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השלישי של תוכנית SHIFT2RAIL – 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
יום מידע יתקיים בבריסל בתאריך 6.2.2019.

 לרשימת הקולות קוראים בתוכנית באתר הנציבות לחצו כאן.

לקול הקורא

התוכנית הבילטרלית

חיפוש מומחים להערכת הצעות 

הקרן לקידום המחקר (RPF) בקפריסין המהווה
סוכנות מימון לאומית לפעילות מחקר וחדשנות
יוצאת בתוכנית מימון חדשה שתכליתה לתמוך

בחדשנות עסקית ובפרט בפיתוח מוצרים
ושירותים תחרותיים בעלי פוטנציאל חדירה לשוק

הבינלאומי.
במסגרת זו, השיקה הקרן קמפיין לחיפוש מומחים
מכל רחבי אירופה ומכל התחומים המדעיים על
מנת לערבם בהערכת הצעות המוגשות תחת
RESTART 20162020. בעלי עניין רשאים
להירשם ולקבל גישה לשירותים המקוונים של

הקרן.

למידע נוסף

קול קורא לשת"פ מו"פ ישראליוון

במסגרת תוכנית השת"פ, משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא השלישי לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות ויווניות

בתחומים הבאים: טכנולוגיות מידע ותקשורת,
תחבורה, חומרים, חקלאות ומזון.

גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת הצעות:  10.4.2019

למידע נוסף

 חדשות ועדכונים

Europen Openפורטל חדש ל
Science Cloud

פורטל EOSC הינו חלק מיוזמת הענן האירופית
לבניית נתונים תחרותיים וידע בכלכלת

אירופה. הפורטל מספק גישה לנתונים, שירותים
ומשאבים. זהו מקור למידע עדכני על יוזמת

EOSC, כולל שיטות עבודה מומלצות, מבנה
הממשל וסיפורי משתמש. ספקי שירות, קהילות

המחקר ובעלי עניין אחרים מוזמנים לבקר
בפורטל EOSC, לחקור ולמצוא פרויקטים

ושיתופי פעולה בהם ניתן לקחת חלק. כמו כן ניתן
להשתמש בפורטל על מנת לקבל שירותי ענן

לתשתיות מחקר לפי צורך. 

למידע נוסף

רומניה  נשיאת מועצת האיחוד
האירופי

ב 1 בינואר 2019, קיבלה רומניה את הנשיאות
של מועצת האיחוד לתקופה של שישה חודשים,
כחלק מהנשיאות התשיעית, הכוללת גם את

פינלנד (יולידצמבר 2019) וקרואטיה (ינואריוני
.(2020

אחת המטרות העיקריות של הנשיאות הרומנית
תחת נושא "ההתכנסות האירופית" תהיה "קידום
מחקר וחדשנות, דיגיטליות וקישוריות, על מנת
להגביר את התחרותיות של הכלכלה האירופית

והתעשייה". התוכנית הרשמית של הנשיאות
הרומנית מפורסמת  באתר הנשיאות הרשמי.

למידע נוסף

הנציבות האירופית מפרסמת דוגמאות להסכמי מענקים חדשים

Horizon הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה מספר דוגמאות להסכמי מענקים חדשים במסגרת
 .2020

הAnnotated Model Grant Agreement (AMGA) עודכן לאחרונה, כך שיכלול מספר הערות חדשות
European Research  Council ה ,Lump Sum Pilot MGA  למגוון רחב של מאמרים, כולל ל

Marie SkłodowskaCurie actions Special Needs וה  Proof of Concept Lump Sum MGA
Lump Sum MGA

כל המסמכים זמינים כעת תחת הסעיף 'Reference documents' שבפורטל המכרזים והזדמנויות
המימון.

למידע נוסף

הברקזיט והמשך השתתפות בריטניה במימון האיחוד האירופי בתוכנית
המסגרת

הנציבות האירופית פרסמה טיוטת תקנות חדשה המציעה כי בתרחיש ללא הסכם, בריטניה תהיה
זכאית למימון האיחוד האירופי בשנת 2019 כל עוד תמשיך לשלם לתקציב האיחוד האירופי בשנה זו,

.MSCAו ERC  כולל Horizon 2020 כך שאוניברסיטאות בבריטניה יישארו זכאיות לכל חלקי

למידע נוסף

פגישת התנעה מוצלחת לפרויקט
Idealist2020

פרויקט  Idealist2020, הינו פרויקט התמיכה ב
NCP לתחום הICT, אשר ISERD נבחרה

להובילו.
במחצית חודש ינואר התכנסו בישראל 27 מתוך

29 נציגי מדינות אירופה השותפות בפרויקט
לפגישת ההתנעה לפרויקט. מטרת הכנס היתה
לאפשר חשיבה וקביעת קווי פעילות הפרויקט
למשך השנתיים הקרובות. זהו פרויקט המשך
לפרויקט קודם אותו ריכזה ISERD שנמשך

ארבע שנים. 
פעילותה של ISERD כקואורדינטור במסגרת
Horizon 2020 חשוב במיוחד לצרכי העמקת

הקשרים עם המדינות השונות ועם גורמי הנציבות
השונים. אנו גאים בהזדמנות הניתנת לישראל
להוכיח את יכולתה להוביל ולנהל פרויקט רחב

היקף מסוג זה. 

לפרטים נוספים

התעשייה האווירית לישראל זכתה
בפרויקטי פיתוח לטכנולוגיות ניהול
תעבורת מלט"ים תחת יוזמת

SESAR

Single European Sky ATM תוכנית
Research היא תוכנית עתירת תקציב

שמתמקדת בטכנולוגיות לפיתוח וחדשנות בנושאי
מדיניות וניהול תעופה. לאחרונה זכתה תע"א

SESAR של תוכנית SAFEDRONE בפרויקט
שבמסגרתו יפותחו ויודגמו טכנולוגיות חדשניות
לניהול תעבורת מלטים בתפיסת USpace של

האיחוד האירופי, ויתבצעו הדגמות מוטסות
שתסייענה לארגוני הרגולציה לבחון ולהגדיר את
התקנים ואת התפיסה המבצעית והטכנולוגית
לשילוב מל"טים במרחב האווירי. פרויקט זה

מתנהל במקביל לפרויקט נוסף בו זכתה תע"א
בשנה שעברה גם כן בתוכנית SESAR, בשם
AIRPASS, שנועד לחקור טכנולוגיות מסחריות

מתקדמות שיאפשרו שילוב כלי טיס בלתי
מאויישים במרחב האווירי.

לפרטים נוספים

וובינר בנושא בדיקת הצעות ל
Horizon 2020 בתחום הבריאות

חוקרים וחברות בתחום הבריאות מוזמנים לצפות
בוובינר שיעסוק בתהליך בדיקת ההצעות להורייזן

.2020
במהלך הוובינר יוצגו הקריטריונים לבדיקה וטיפים

לכתיבת הצעה. 
הוובינר יתקיים ב25.2.2019 בשעה 12:00

(שעון ישראל).

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ISERD עורכת יום מידע לקראת ההגשה לקול
הקורא של Secure Societies שייפתח במרץ

.2019
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות להגשה.
יום המידע יתקיים ביום רביעי ה3.4.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

 אירועים

 אירוע הרישות ה10 למו"פ מוצלח
באירופה

חוקרים ויזמים מוזמנים לארוע חיפוש שותפים
למחקר ולחדשנות אירופים בפרויקטים של

Horizon 2020. השותפים המיוחדים לשנת
2019 הם: ישראל, בלגיה, פינלנד, צרפת, הולנד

ופולין.
האירוע יתקיים בדיסלדורף, גרמניה ויכלול

סדנאות מקבילות המתמקדות בשבעה נושאים:
(ICT) טכנולוגיות מידע ותקשורת •

 (NMM) ננוטכנולוגיה, חומרים וייצור •
• אנרגיה

• כלכלה מעגלית
• מדעי החיים

• תחבורה
(PCP / PPI) רכש ציבורי חדשני •

להרשמה

ארוע בניית קהילות פרקטיקה לשיוון
מגדרי

אירוע לבניית קהילות הפרקטיקה של שוויון מגדרי
במרחב המדעי האירופי (ERA), יתקיים בבריסל

ב 25 בפברואר 2019.
קונסורציום פרויקט ACT מארגן ועידת סינרגיה

בינלאומית ראשונה של הפרויקט, ובה ניתן ללמוד
על ACT, וכיצד הפרויקט יפתח גישה של "קהילות

של עיסוק" (CoPs) לקידום השוויון המגדרי
המרחב המדעי האירופי, ובמיוחד לקידום

הקריירה, קבלת החלטות, ושילוב מימד מגדרי
במחקר. 

האירוע נועד להרחבת קהילות ACT באירופה.
חלק גדול מהאירוע יהיה כרוך בפעילויות

השתתפותיות ובדיון פתוח, להבנת צרכי התמיכה
והזדמנויות ליצירת השפעה ארוכת טווח בתחום

השוויון המגדרי.

למידע נוסף

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 18.2.2019

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 ב25.2.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 ינואר

Horizon 2020 – קולות קוראים

ECSEL קול קורא

הקול הקורא  ECSEL2019 ייפתח ב6
בפברואר 2019 להגשות.

אנו ממליצים לחברות המעונינות לגשת לקול
הקורא  להתחיל להתארגן לקראתו.

ISERD מברכת את תשע החברות
הזוכות (חלקן בשני פרויקטים) במסגרת הקול

הקורא של ECSEL2018. סך המענקים שיקבלו
החברות הזוכות הינו כ 21.56 מיליון אירו.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר

לפרטים נוספים

QuantERAקול קורא שני ל

קוואנטרה גאה להכריז על פתיחת הקול הקורא
השני שלה לשנת 2019.

הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום,
במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד
מבין חמשת התחומים המוצעים, במטרה לקדם
את תחום מחקר הקוואנטום באירופה: תקשורת
קוונטית; סימולציה קוונטית; חישוב קוונטי; מדעי

מידע קוונטיים; חישה מטרולוגית קוונטית והדמיה.
מועד אחרון להגשת הצעות: 18.02.2019.

למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר –
.ISERD ולהתעדכן באתר

לקול הקורא

Innovative קול קורא של יוזמת 
Medicines Initiative

(Innovative Medicines Initiative (IMI תכנית
הינה יוזמה משותפת של האיחוד האירופי וחברות
הפארמה בה מתפרסמים קולות קוראים למימון

מחקר ופיתוח. 
הנושאים למימון בשנת 2019 פורסמו ופתוחים

להגשות.
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.4.2019

לפרטים נוספים

Humanו Graphen קול קורא
Brain Projects

 קול קורא לביצוע פרויקטים בסינרגיה עם תוכניות
The Humanו  Graphene Flagship הדגל

Brain Project flagship. סך כל המענקים בקול
קורא זה עתיד להסתכם ב20 מיליון אירו.
מטרת הקולות הקוראים היא הרחבת נושאי
המחקר תחת התחומים הנבחרים, בהתאם

לנושאי המחקר המאושרים. הקול הקורא פתוח
לחוקרים חדשים ולחוקרים המשתתפים

בפרויקטים קיימים.
מועד אחרון להגשת הצעות: 19.2.2019

לקריאת ההכרזה ופרטים נוספים על פרסום
הקול הקורא וכן לרשימת הנושאים למחקר

לקול הקורא

קול קורא ייעודי לתחום הרכבות

האיחוד האירופי פרסם את הקול הקורא השלישי של תוכנית SHIFT2RAIL – 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
יום מידע יתקיים בבריסל בתאריך 6.2.2019.

 לרשימת הקולות קוראים בתוכנית באתר הנציבות לחצו כאן.

לקול הקורא

התוכנית הבילטרלית

חיפוש מומחים להערכת הצעות 

הקרן לקידום המחקר (RPF) בקפריסין המהווה
סוכנות מימון לאומית לפעילות מחקר וחדשנות
יוצאת בתוכנית מימון חדשה שתכליתה לתמוך

בחדשנות עסקית ובפרט בפיתוח מוצרים
ושירותים תחרותיים בעלי פוטנציאל חדירה לשוק

הבינלאומי.
במסגרת זו, השיקה הקרן קמפיין לחיפוש מומחים
מכל רחבי אירופה ומכל התחומים המדעיים על
מנת לערבם בהערכת הצעות המוגשות תחת
RESTART 20162020. בעלי עניין רשאים
להירשם ולקבל גישה לשירותים המקוונים של

הקרן.

למידע נוסף

קול קורא לשת"פ מו"פ ישראליוון

במסגרת תוכנית השת"פ, משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא השלישי לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות ויווניות

בתחומים הבאים: טכנולוגיות מידע ותקשורת,
תחבורה, חומרים, חקלאות ומזון.

גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת הצעות:  10.4.2019

למידע נוסף

 חדשות ועדכונים

Europen Openפורטל חדש ל
Science Cloud

פורטל EOSC הינו חלק מיוזמת הענן האירופית
לבניית נתונים תחרותיים וידע בכלכלת

אירופה. הפורטל מספק גישה לנתונים, שירותים
ומשאבים. זהו מקור למידע עדכני על יוזמת

EOSC, כולל שיטות עבודה מומלצות, מבנה
הממשל וסיפורי משתמש. ספקי שירות, קהילות

המחקר ובעלי עניין אחרים מוזמנים לבקר
בפורטל EOSC, לחקור ולמצוא פרויקטים

ושיתופי פעולה בהם ניתן לקחת חלק. כמו כן ניתן
להשתמש בפורטל על מנת לקבל שירותי ענן

לתשתיות מחקר לפי צורך. 

למידע נוסף

רומניה  נשיאת מועצת האיחוד
האירופי

ב 1 בינואר 2019, קיבלה רומניה את הנשיאות
של מועצת האיחוד לתקופה של שישה חודשים,
כחלק מהנשיאות התשיעית, הכוללת גם את

פינלנד (יולידצמבר 2019) וקרואטיה (ינואריוני
.(2020

אחת המטרות העיקריות של הנשיאות הרומנית
תחת נושא "ההתכנסות האירופית" תהיה "קידום
מחקר וחדשנות, דיגיטליות וקישוריות, על מנת
להגביר את התחרותיות של הכלכלה האירופית

והתעשייה". התוכנית הרשמית של הנשיאות
הרומנית מפורסמת  באתר הנשיאות הרשמי.

למידע נוסף

הנציבות האירופית מפרסמת דוגמאות להסכמי מענקים חדשים

Horizon הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה מספר דוגמאות להסכמי מענקים חדשים במסגרת
 .2020

הAnnotated Model Grant Agreement (AMGA) עודכן לאחרונה, כך שיכלול מספר הערות חדשות
European Research  Council ה ,Lump Sum Pilot MGA  למגוון רחב של מאמרים, כולל ל

Marie SkłodowskaCurie actions Special Needs וה  Proof of Concept Lump Sum MGA
Lump Sum MGA

כל המסמכים זמינים כעת תחת הסעיף 'Reference documents' שבפורטל המכרזים והזדמנויות
המימון.

למידע נוסף

הברקזיט והמשך השתתפות בריטניה במימון האיחוד האירופי בתוכנית
המסגרת

הנציבות האירופית פרסמה טיוטת תקנות חדשה המציעה כי בתרחיש ללא הסכם, בריטניה תהיה
זכאית למימון האיחוד האירופי בשנת 2019 כל עוד תמשיך לשלם לתקציב האיחוד האירופי בשנה זו,

.MSCAו ERC  כולל Horizon 2020 כך שאוניברסיטאות בבריטניה יישארו זכאיות לכל חלקי

למידע נוסף

פגישת התנעה מוצלחת לפרויקט
Idealist2020

פרויקט  Idealist2020, הינו פרויקט התמיכה ב
NCP לתחום הICT, אשר ISERD נבחרה

להובילו.
במחצית חודש ינואר התכנסו בישראל 27 מתוך

29 נציגי מדינות אירופה השותפות בפרויקט
לפגישת ההתנעה לפרויקט. מטרת הכנס היתה
לאפשר חשיבה וקביעת קווי פעילות הפרויקט
למשך השנתיים הקרובות. זהו פרויקט המשך
לפרויקט קודם אותו ריכזה ISERD שנמשך

ארבע שנים. 
פעילותה של ISERD כקואורדינטור במסגרת
Horizon 2020 חשוב במיוחד לצרכי העמקת

הקשרים עם המדינות השונות ועם גורמי הנציבות
השונים. אנו גאים בהזדמנות הניתנת לישראל
להוכיח את יכולתה להוביל ולנהל פרויקט רחב

היקף מסוג זה. 

לפרטים נוספים

התעשייה האווירית לישראל זכתה
בפרויקטי פיתוח לטכנולוגיות ניהול
תעבורת מלט"ים תחת יוזמת

SESAR

Single European Sky ATM תוכנית
Research היא תוכנית עתירת תקציב

שמתמקדת בטכנולוגיות לפיתוח וחדשנות בנושאי
מדיניות וניהול תעופה. לאחרונה זכתה תע"א

SESAR של תוכנית SAFEDRONE בפרויקט
שבמסגרתו יפותחו ויודגמו טכנולוגיות חדשניות
לניהול תעבורת מלטים בתפיסת USpace של

האיחוד האירופי, ויתבצעו הדגמות מוטסות
שתסייענה לארגוני הרגולציה לבחון ולהגדיר את
התקנים ואת התפיסה המבצעית והטכנולוגית
לשילוב מל"טים במרחב האווירי. פרויקט זה

מתנהל במקביל לפרויקט נוסף בו זכתה תע"א
בשנה שעברה גם כן בתוכנית SESAR, בשם
AIRPASS, שנועד לחקור טכנולוגיות מסחריות

מתקדמות שיאפשרו שילוב כלי טיס בלתי
מאויישים במרחב האווירי.

לפרטים נוספים

וובינר בנושא בדיקת הצעות ל
Horizon 2020 בתחום הבריאות

חוקרים וחברות בתחום הבריאות מוזמנים לצפות
בוובינר שיעסוק בתהליך בדיקת ההצעות להורייזן

.2020
במהלך הוובינר יוצגו הקריטריונים לבדיקה וטיפים

לכתיבת הצעה. 
הוובינר יתקיים ב25.2.2019 בשעה 12:00

(שעון ישראל).

לפרטים נוספים והרשמה

Secure יום מידע בנושא
Societies לקראת הקול הקורא

לשנת 2019

ISERD עורכת יום מידע לקראת ההגשה לקול
הקורא של Secure Societies שייפתח במרץ

.2019
ביום המידע תינתן סקירה על הנושאים הפתוחים
להגשה, וינתנו טיפים והנחיות כלליות להגשה.
יום המידע יתקיים ביום רביעי ה3.4.2019
במשרדי ISERD, בניין רשות החדשנות.

לפרטים נוספים והרשמה

 אירועים

 אירוע הרישות ה10 למו"פ מוצלח
באירופה

חוקרים ויזמים מוזמנים לארוע חיפוש שותפים
למחקר ולחדשנות אירופים בפרויקטים של

Horizon 2020. השותפים המיוחדים לשנת
2019 הם: ישראל, בלגיה, פינלנד, צרפת, הולנד

ופולין.
האירוע יתקיים בדיסלדורף, גרמניה ויכלול

סדנאות מקבילות המתמקדות בשבעה נושאים:
(ICT) טכנולוגיות מידע ותקשורת •

 (NMM) ננוטכנולוגיה, חומרים וייצור •
• אנרגיה

• כלכלה מעגלית
• מדעי החיים

• תחבורה
(PCP / PPI) רכש ציבורי חדשני •

להרשמה

ארוע בניית קהילות פרקטיקה לשיוון
מגדרי

אירוע לבניית קהילות הפרקטיקה של שוויון מגדרי
במרחב המדעי האירופי (ERA), יתקיים בבריסל

ב 25 בפברואר 2019.
קונסורציום פרויקט ACT מארגן ועידת סינרגיה

בינלאומית ראשונה של הפרויקט, ובה ניתן ללמוד
על ACT, וכיצד הפרויקט יפתח גישה של "קהילות

של עיסוק" (CoPs) לקידום השוויון המגדרי
המרחב המדעי האירופי, ובמיוחד לקידום

הקריירה, קבלת החלטות, ושילוב מימד מגדרי
במחקר. 

האירוע נועד להרחבת קהילות ACT באירופה.
חלק גדול מהאירוע יהיה כרוך בפעילויות

השתתפותיות ובדיון פתוח, להבנת צרכי התמיכה
והזדמנויות ליצירת השפעה ארוכת טווח בתחום

השוויון המגדרי.

למידע נוסף

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 18.2.2019

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 ב25.2.2019
במשרדי ISERD בניין רשות החדשנות, קריית

שדה התעופה.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://www.act-on-gender.eu/
https://www.act-on-gender.eu/act-events/1st-act-international-synergy-conference
https://horizon2020.zenit.de/en/event/successful-ri-in-europe-2019-14022019-2/
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=181&ArticleID=975&Page=
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=181&ArticleID=976&Page=
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
http://www.activetrail.com?utm_medium=Email&utm_source=List&utm_campaign=NormalEnglish

