אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

יוני 2019
קולות קוראים – Horizon 2020
קול קורא – SESAR
Exploratory Research

קול קורא בתוכנית
CleanSky2

הקול הקורא פונה הן למחקר אקדמאי והן
לתעשייה ומכסה שני תחומי מחקר :מחקר
מצויינות מדעית ומחקר יישומי בתחום הATM
)ניהול תעופה אווירית( בתקציב כולל של  38מיליון
אירו.
הקול מכסה מגוון רחב של נושאים כמו דיגיטיזציה
ואוטומציה של מערכות ניהול לתעופה ,בטיחות
וחוסן ,כלכלה התנהגותית ,אוטומציה של פעילות
שדות תעופה ,שימוש במטאורולוגיה בשדות
תעופה ,שילוב כלי תעופה לא מאוישים ועוד.
תאריך אחרון להגשת הצעות10.9.2019 :

תקציב של כ 78מיליון אירו וכולל  62נושאים.
בתוכנית זו אין חובה להגשה בקונסורציום )ניתן
להגיש כיישות יחידה( .חלק מהנושאים בקול
הקורא :עקרונות דיגיטציה ואוטומציה עבור ;ATM
תמיכה קוגניטיבית; מורכבות ומדע נתונים עבור
ביצועי  ;ATMניהול מידע דיגיטלי; סביבה
ומטאורולוגיה עבור  ;ATMבטיחות וחוסן; כלכלה
התנהגותית ב  ;ATMאתגרים משפטיים
ורגולטוריים של רמות גבוהות יותר של אוטומציה;
אוטומציה של פעולות בשדה התעופה; חדשנות
בפעילות בשדה התעופה; מטאורולוגיה בשדות
תעופה; אוטומציה ו ;CWP
תאריך אחרון להגשת הצעות3.9.2019 :

לקולות הקוראים

לקולות הקוראים

קול קורא
MSCA – Individual
Fellowships

מסלול המימון והתמיכה
 Acceleratorתחת ה  EICיוצא
לדרך!

למחפשים הזדמנויות לפוסטדוקטורנט בחו"ל
ולמחפשים חוקרים צעירים מוכשרים ויצירתיים
מחו"ל לעבודה במחקר בישראל ,נפתח הקול
הקורא  Marie SkłodowskaCurie Actions
.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.
פרשנות למדריך לכתיבת ההצעה ,הכוללת
טיפים ,עצות ודוגמאות להערות של הבודקים,
פורסמה באתר  .Net4Mobility Plusבנוסף ניתן
למצוא סטטיסטיקות ,סיפור הצלחה ועוד
בעמוד Scientific Community
מועד אחרון להגשת הצעות11.9.2019 :

סלול ה EIC Acceleratorמחליף ומשדרג את
מסלול ה  .SME Instrumentתחת
ה"אקסלקטור" ,חברות חדשניות יכולות לבקש
מימון או בצורה של 'מענק בלבד' עד  2.5מיליון
יורו )כפי שהיה נהוג ב  ,(SME Instrumentאו
בצורה של 'מימון מעורב' היכיל מענק ) 2.5מיליון
אירו( ומימון הוני ) (equityשל עד  15מיליון אירו.
המימון יינתן לחברות חדשניות הנמצאות בשלב
יחסית מאוחר של הפיתוח ,וזקוקות לו לשם
המשך פיתוח ,פיילוטים ,דמנוסטרציות ,ולידציות,
סקיילאפ ומסחור .החברות תהיינה עם פוטנציאל
צמיחה גבוה ועם אמביציה לפתוח שווקים חדשים.
ניתן לראות את פרסום הנציבות האירופית ואת
טפסי ההגשה ,ולהרשם למצגת הכוונה של
איסרד ב 16.7.19.על האקסלרטור.

לקול הקורא
לקול הקורא

חדשות ועדכונים
ההרשמה ל European Research and Innovation Days
נפתחה ההרשמה ל  ,European Research and Innovation Daysשייתקיימו ב  25 ,24ו 26
בספטמבר  2019בבריסל ,בלגיה.
ימי המחקר והחדשנות האירופיים נועדו לאסוף את מיטב החוקרים והמדענים האירופאים ,המדענים,
החדשנים וקובעי המדיניות .האירוע ,הפתוח לכל אדם ללא תשלום ,יכלול שלושה מרכיבים עיקריים:
כנס מדיניות ,מרכז החדשנות האירופי ותערוכת ‘ ’Science is Wonderfulשל פרויקטים במימון
האיחוד האירופי .זוהי פלטפורמה ייחודית להיפגש ,להתדיין ,לשתף וליצור את סדרי העדיפויות
האסטרטגיים להשקעות האיחוד האירופי במחקר וחדשנות.
ההענות גבוהה ,הרשמו היום!

להרשמה

התייעצות עם הציבור על Horizon
Europe

סעיף חדש זמין בדאשבורד
Horizon 2020

הנציבות האירופית השיקה התייעצות ציבורית
פתוחה על  Horizon Europeומזמינה את כל
המעוניינים בהשפעה על סדרי העדיפויות במחקר
וחדשנות של האיחוד האירופי ,להשתתף .הטופס
המקוון מחולק לשלושה חלקים ומתמקד בתפקיד,
בגישה ובהשפעה של .Horizon Europe
ההתייעצות היא חלק מתהליך האינטגרציה
האינטנסיבי שיעזור לעצב את ההשקעות במחקר
ובחדשנות האירופיים בשנים הקרובות .תוצאות
ההתייעצות יעזרו בהכנת "תוכנית אסטרטגית"
ל Horizon Europeשתנחה את תכניות
העבודה של תוכנית המסגרת ואת הקולות
הקוראיםלהגשת הצעות לארבע השנים
הראשונות ) (20242021של התוכנית.
ההתייעצות תיסגר ב 8בספטמבר .2019

סעיף חדש זמין בדאשבורד הנציבות על
 ,Horizon 2020מתן מידע על השתתפות
המדינה  .Horizon 2020המידע הזמין מובנה
סביב חמישה תתיחלקים ,המתייחסים לנתוני
מפתח ,השתתפות בתוכניות ,ביצועי ,SME
שיתופי פעולה עם מדינות אחרות ומרחב מו"פ.
הדאשבורד הוא כלי המתפתח ללא הרף ,הכולל
את המידע העדכני ביותר על מענקי Horizon
 2020ו.FP7
לאחרונה פרסמה הנציבות מדריך וכן שאלות
נפוצות על השימוש בו.

לטופס ההתייעצות
לפרטים נוספים

קרן חדשה בשיתוף הנציבות
האירופית להשקעות באנרגיה נקייה

הנציבות האירופית בחרה מובילי
חדשנות להכווין את פעילות הEIC

קרן השקעות חדשה בגובה של  100מיליון אירו,
הנקראת Breakthrough Energy Ventures
 ,(Europe (BEVEהוקמה בשיתוף של האיחוד
האירופי מחד )באמצעות ה EIBבמסגרת תכנית
 InnovFinשל  ,(Horizon 2020ומאידךבשיתוף
של  ,Breakthrough Energy Venturesקרן
המיועדת לתמוך בחברות חדשניות באנרגיה
והמובלת ע"י ביל גייטס .כל צד יתרום לקרן 50
מיליון אירו .הקרן תעזור לפתח חברות חדשניות
באירופה ובמדינות הנלוות לתוכנית המסגרת
האירופית ,ולהביא לשוק טכנולוגיות פורצותדרך
בתחום האנרגייה הנקייה ) .(clean energyהקרן
תשקיע בחמישה סקטורים עיקריים הקשורים
לאנרגיה ,הדרושים להתמודדות מול שינוי
האקלים :חשמל ,תחבורה ,חקלאות ,ייצור ובניין.
ההשקעות צפויות להתחיל במחצית השנייה של
 2019ותהיינה פתוחות להגשות מכל המדינות
המשתתפות ב.Horizon 2020

יוזמת ה EIC (European Innovation
 (Councilיצאה לפועל בין היתר מההבנה כי
אירופה צריכה לתמוך בצורה טובה יותר
בסטארטאפים שלה להתחרות בשווקים
גלובאליים המוגדרים על ידי טכנולוגיות חדשות.
כעת ,הנציבות האירופית בחרה 22
מוביליחדשנות יוצאי דופן ,מעולמות היזמות ,הון
סיכון ,מדע וטכנולוגיה ,כדי לשמש כ Advisory
 Boardליוזמת ה .EIC
במסגרת ה  ,EIC Advisory Boardיפקחו
מובילי החדשנות על התנהלות הפיילוט הנוכחי
ויתוו את האסטרטגיה והעיצוב של ה EICתחת
תכנית המסגרת הבאה.Horizon Europe ,

למידע נוסף
למידע נוסף ולרשימת הנבחרים

האיחוד האירופי מרחיב את מאגר השופטים בתוכנית EIC Accelerator
אם יש לכם רקע ביזמות או בהשקעות ,נסיון לסייע לחברות חדשניות לגדול או עניין בהשפעתן של
טכנולוגיות חדישות  בואו והפכו למעריכים של האיחוד האירופי במסלול !EIC Accelerator
המעריכים בצוות השופטים יראיינו בבריסל את המועמדים הטובים ביותר ויחליטו על מימון החברות
הנבחרות.
לפרטים נוספים ולהגשה

אירועים
יום מידע בנושא תחבורה

שבוע הדגל של גרפן
שבוע גרפן יתקיים ב 2723בספטמבר
בהלסינקי ,פינלנד .יחד עם אירוע זה ,תתקיים
סדנת  SCOPEב  23בספטמבר ,סדנת
 FLAGERAב  24בספטמבר )כולל דיון על
מימון נושא גרפן ו.(JTC 2019
פרטים נוספים ינתנו בהמשך.

ב 7באוקטובר  ,2019תקיים הנציבות האירופית
יום מידע בנושא תחבורה בHorizon 2020
לשנת  .2019האירוע יתקיים בבריסל ,בלגיה.
ביום המידע יסופקו פרטים על הקולות הבאים
במסגרת תוכנית התחבורה:
• ניידות לצמיחה );(MG
• תחבורה אוטומטית אוטומטית );(ART
• רכבים ירוקים );(GV
• סוללות הדור הבא ).(BAT
המציגים יציגו את תהליך ההגשה ותהליך
ההערכה ויספקו טיפים לכתיבת הצעה מוצלחת.
למעקב אחר פרטים נוספים

למידע

Future Tech Week
הנכם מוזמנים להציג את הישגי פרויקטי  FETבמהלך  Future Tech Weekשיתקיים בתאריכים 29
 23בספטמבר  .2019ניתן להציג באמצעות כל אמצעי אפשרי :מארגון או השתתפות בכנס ,מעבדה
פתוחה או סמינר מקוון ,לפרסום מאמר מדעי ,מאמר או סרטון או כל כלי יצירתי אחר.
 Future Tech Weekנועד להגביר את הנראות והמודעות סביב מחקר עתידי ,עם השפעה בעלת סיכון
גבוה לטווח ארוך הממומנת על ידי הנציבות האירופית תחת תוכנית  ,FETכולל ,EIC Pathfinder
כמניע לחדשנות פורצת דרך בעתיד.
התכנים שיתקבלו יוצגו באתר האינטרנט העתידי של הארוע באמצעות מועצת מנהלים עתידית ,שתוצג
במהלך אירועי  ,European Research and Innovation Daysאירוע הדגל של האיחוד האירופי
לשנת .2019
ניתן להצטרף בשלושה צעדים פשוטים:
שלב  :1העלו את נראות פרויקט ה FETשלכם.
שלב  :2הציגו את הפרויקט :באמצעות אירוע ,מאמר ,סרטון קצר או  ,TEDx Talkוכד'.
שלב  :3שלחו את הרעיון ל  http://futuretechweek.fetfx.euוקדמו את הפעילות באמצעות ערוצי
המדיה החברתית .זכרו להזכיר את ה ,#EICFTWכך שהפוסט יופיע באופן אוטומטי במועצת
המנהלים ,וכן לתייג .@FET_EU
ודאו שהאירוע והרעיונות המתווספים יתקשרו לדף האינטרנט של  Tech Week Weekעל ידי הגשת
ההצעה לפני ה 31באוגוסט .הפניות יהיו גלויות ויוצגו ישירות באתר האינטרנט של Week Tech
.Week
לקבלת מידע נוסף צרו קשרfuturetechweek@fetfx.eu :

לפרטים נוספים

מצגת הכוונה SME

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית
Horizon 2020

 ISERDמקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
 .SME Instrumentמטרת המפגשים הינה
להציג את מסלול המימון ,הוצאות מאושרות
במסגרתו ,סוג פרוייקטים מבוקש ,ועוד.
המועד הבא הינו ב 6.8.2019בין השעות 12:00
 10:00במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים ,מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט
הפועל  ,1קומה ) 17בניין המגדל .(2+3

 ISERDמקיימת 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 ב25.7.2019
במשרדי רשות החדשנות בגבעתיים ,רח' אריאל
שרון  ,4מגדל השחר ,קומה  26חדר .69

להרשמה
להרשמה
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