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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 מרץ

Horizon 2020 – קולות קוראים

Photonics for קול קורא
Advanced Manufacturing

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לפרטים נוספים

 הנציבות האירופית משיקה את
Horizon Impact Award

הנציבות האירופית משיקה פרס חדש בנושא
ההשפעה של פרויקטי Horizon 2020 וFP7 על
אירופה. הפרס מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון

תחת התוכנית השמינית – Horizon 2020 – או
התוכנית השביעית – FP7 – ואשר כבר נסגרו.
ההגשה פתוחה לכל ישות משפטית. ניתן גם
להגיש הצעה כקבוצה, ויש לצרף הוכחה על

ההשפעתו של הפרויקט על אירופה.
לאחר הבדיקה יבחרו חמישה זוכים אשר יקבלו

כל אחד 10,000 אירו.
מועד אחרון להגשת הצעות: 28.5.2019

לקול הקורא

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

תוכנית פיילוט ישראל–פינלנד

רשות החדשנות והלסינקי Business Hub חתמו
על הסכם שת"פ לקידום פיילוטים של חברות

ישראליות בהלסינקי בתחום הבריאות הדיגיטלית.
חברות שמעונינות ללמוד על הפוטנציאל באזור
וכן להפגש עם בית החולים האוניברסיטאי של
הלסינקי ועם חברת Suunto, מוזמנות להגיש

טופס בקשה לביצוע פיילוט  ולשלוח אלינו 
uzi@iserd.org.il

לקול הקורא

משלחת של חברות בתחומי הרפואה
ומדעי החיים למפגש תלת לאומי

ישראל, ספרד ופורטוגל

במפגש ייקחו חלק חברות טכנולוגיה, שיווק
ושירותים, גופי בריאות, בתי חולים, מרכזי מחקר
בתעשיה ובאקדמיה, סטארט אפים ומשקיעים

בכל ענפי הבריאות ומדעי החיים מספרד,
פורטוגל ועוד. 

המפגש מהווה הזדמנות ייחודית למפגש בלתי
אמצעי עם חברות וארגוני בריאות בספרד,

בפורטוגל ובמדינות נוספות. לחברות שיקחו חלק
במשלחת יתאפשר להציג את פעילותן ולקיים

פגישות אישיות לאיתור מפיצים, הרחבת שווקים,
קידום מו"פ, טכנולוגיות, הגשת פרויקטים

לתוכניות הקהילה האירופית ושיתופי פעולה מכל
הסוגים.

לפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

ISERDאתר אינטרנט חדש ל

ISERD השיקה אתר אינטרנט חדש.
האתר משקף את כלל העשייה, הפרויקטים
והנושאים שנמצאים בתחומי הפעילות של
המנהלת וכן מציג מידע על  קולות קוראים,

ארועים ועדכונים מהנציבות האירופית.

לדף הבית

משרדי ISERD עוברים למשכנם
החדש בירושלים

ISERD ורשות החל מתאריך 31.3.2019
החדשנות עוברים למשכנם החדש בירושלים.

כתובתינו החדשה: 
גן טכנולוגי ירושלים – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, מלחה, ירושלים, קומה 17 בניין המגדל
.2+3

מספרי הטלפון ישארו ללא שינוי.

צרו קשר

7 חברות ישראליות נבחרו למימון בסבב SME Instrument פייז 2 האחרון

ISERD מברכת את 7 החברות הישראליות שנבחרו למימון, בסך מענקים כולל של כ 11.5 מיליון יורו,
במועד ינואר 2019 של מסלול SME Instrument phase 2. ישראל גאה להציג, גם במועד זה, מספר

זוכים גדול! יישר כח ובהצלחה למגישים במועדים הבאים.

לרשימת החברות הזוכות

הנציבות האירופית מגייסת אנשים
EIC Pilot Advisory Board ל

קבוצת ייעוץ זו, שתמנה כ20 אנשים, תעבוד
למשך שנתיים, ותסייע לביצוע בקרה על הפיילוט
החדש של ה EIC, ולהבטחת מעבר חלק לשנת
2021 , שבה תתחיל תכנית המסגרת האירופית

הבאה למו"פ, HorizonEurope. במסגרתה,
תכנית ה EIC כבר תצא מפאזת הפיילוט

EIC Board לפאזת תפעול מלא, ויתבצע מינוי
חדש.

הנציבות מחפשת מומחים בכירים מסקטורים
שונים באקוסיסטם החדשנות האירופי, שימונו על

בסיס יכולת אישית, ויפעלו באופן עצמאי
ובאינטרס ציבורי. הקבוצה שתיבחר תידרש לייעץ
EIC Pilotלנציבות בנושאי הפיתוח של תכנית ה

הנוכחית בשנים 20202019, ביקורת על
האסטרטגיה הכוללת ועיצוב עתידי של המימון
והתמיכה; וכל נושא אחר שמתקשר להאצת

החדשנות באירופה, מקסום ההישגים והאימפקט
של הEIC, ועוד. מצופה כי הבורד ייפגש לפחות

ארבע פעמים בשנה.
EICהאפשרות להגשות להצטרפות לצוות ה

Pilot Advisory Board פתוחה עד ה
10.5.2019 וההליך מתבצע באופן מקוון.

להרשמה

הנציבות האירופית משיקה את
הEnhanced EIC Pilot החדש

הנציבות האירופית אימצה מספר עדכונים
לתכנית העבודה של ה EIC Pilot, במסגרתם
יוקצו מעל 2 מיליארד אירו לכיסוי שרשרת הערך

Pathfinder של "תהליך חדשני": ישנו כלי ה
שיתמוך בטכנולוגיות מתקדמות מבסיס המחקר
(יתבסס על תכניות ה FET המוכרות), ולשלבים
מתקדמים יותר ישנו כלי ה Accelerator שיממן

ויתמוך בסטארטאפים וחברות קטנות לפתח
ולבצע סקיילאפ בחדשנויות פורצותדרך עד

שתוכלנה לגייס כסף פרטי נוסף (מתבסס בעיקר
על SME Instrument). עדכון חשוב בתכנית

עבודה זו הוא שתהיה אפשרות במסגרת
blended) האקסלרטור לבקש מימון מעורב
finance) שיכיל מענק עד 2.5 מיליון אירו וגם
אקוויטי עד 15 מיליון אירו. האפשרות לבקשת

מימון מעורב תיכנס לתוקפה במועד האחרון של
Phase2ofSMEInstrument לשנת 2019, 
החל מחודש אוקטובר. ממועד זה, מימון בצורת

מענק יכול להינתן עבור פעולות עד TRL8, ומימון
בצורת אקוויטי מיועד לפעולות לקראת ובסביבות
TRL9 ומעלה. עדכון חשוב נוסף: המועד האחרון
של פייז 1 ב SME INSTRUMENT (מענק של
50,000 אירו) יהיה בספטמבר 2019 ולאחר מכן
"פייז 1" יפסיק להתקיים. תכניות הFTI ופרסי ה

EIC ממשיכים להתקיים.

לפרטים נוספים

הנציבות האירופית בחרה 6 פעילויות מובילות כהכנה לפרויקטי "דגל"
עתידיים

בעקבות קול קורא שהושק באוקטובר 2017 במסגרת "טכנולוגיות עתיד מתפתחות" (FET), בחרה
הנציבות האירופית שש פעילויות מובילות כהכנה ליוזמות מחקר עתידיות.

ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו:
HuamnAI – עיצוב ומימוש מערכות אינטלגנציה מלאכותית (AI) לשיפור יכולות אנושיות.

Time Machine – בניית תשתית דיגיטלית ומיחשובית לדיגיטיזציה של כמויות מידע ענקיות  שותף
ישראלי היא אוניברסיטת בר אילן.

LifeTime – כיצד מתחילות מחלות ומתקדמות בגוף האנושי לצורך מציאת מודל לפרסונליזציה של
מחלות  השותפים הישראליים הם מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית.

Restore – בריאות בעזרת טיפול מתקדם (Advanced Therapy)  השותף הישראלי הוא חברת
פלוריסטם.

EnergyX – אנרגיה עתידית. הפיכת אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.
Sunrise – שימוש באנרגיית השמש כאנרגיה העתידית המובילה.
ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו!

 אירועים

 יום קואורדינציה של האיחוד
האירופי 

כמידי שנה, האחוד האירופי עורך ימי קואורדינציה
שנועדו לעזור להכשיר קואורדינטורים חדשים

.H2020 במאגדי
ב11.04.2019 האיחוד יקיים יום קואורדינציה

בנושא הכנת Grant Agreement ודוחות.
יום העיון יתקיים בין 09:3017:00 במשרדי

האיחוד בבריסל, וישודר באתר למי שלא יוכל
להגיע.

ההשתתפות הינה חינם אך מצריכה רישום
מראש ומתבצעת על בסיס כל הקודם זוכה. 

לפרטים נוספים והרשמה

BioBased יום עיון בנושא תוכנית
Industries

BBI היא יוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה

מעגלית.
יום העיון יועבר על ידי ISERD בהשתתפות רכז

התכנית מר פוליביוס הדג'יאנגו. 
האירוע יתקיים בתאריך 29.04.2019, בין השעות
14:0010:30, בבית התאחדות התעשיינים בתל

אביב, קומה 1, בכתובת: רח' המרד 29, תל
אביב.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם יש
להירשם מראש.

להרשמה

Intellectual וובינר בנושא 
Property Rights לניהול נכון של

Horizon 2020 פרויקטי

האיחוד האירופי ויחידת הIPR עורכים מספר
וובינרים בחודשים הקרובים שיעזרו עם ניהול

.Horizon 2020 פרויקטי
הנושאים הם:

ניהול הסכם שותפים – 10.04.2019
ניהול IP בפרויקטים – דגש מיוחד על פרויקטי

מרי קירי – 24.04.2019
ההשתתפות בוובינרים הינה חינם אך מצריכה

הרשמה מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

Clean Sky 2 כנס

Clean Sky 2" ,2019 ב 9 וב 10 באפריל
PublicPrivate" מארגנת כנס בבריסל על

עתידה של תעשיית האווירונאוטיקה.
הכנס ידון בשלבים הבאים עבור תעשיית

האווירונאוטיקה כחלק מהאסטרטגיה החדשה של
Horizon Europe ויכלול פאנלים, מצגות ופגישות

מקבילות. 
ההשתתפות באירוע הינה ללא תשלום, אך

נדרשת הרשמה. המועד האחרון לרישום הוא
ה3.4.2019.

לפרטים נוספים ולהרשמה

SME מצגת הכוונה

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית SME Instrument. מטרת המפגשים הינה להציג את
מסלול המימון, הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד. המועד הבא הינו ב

02.04.19  בין השעות 11:0012:00; בתצורת וובינר.

להרשמה

Phaseמצגת כתיבת הצעה טובה ל
SME Instrument2 ב

ISERD מקיימת מצגות הכוונה הממוקדות
SME בכתיבת הצעה טובה לפייז 2 במסלול
Instrument. המפגש מיועד לחברות אשר

מכירות היטב את התכנית ונמצאות בתהליכי
הגשת בקשה. במהלך המפגש אנו נעבור על

תכני הבקשה, טיפים ודגשים לכתיבה, דוגמאות
וחומרי עזר, ועוד. המועד הבא הינו ב 29.4.19

בין השעות 10:0012:30 במשרדי רשות
החדשנות בגן הטכנולוגי בירושלים, מלחה –
רחוב דרך אגודת ספורט הפועל 1, קומה 17

(בניין המגדל 2+3). 

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 ב15.4.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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https://www.ngi.eu/opencalls/ngi_trust-open-call/
mailto:Hagit.Schwimmer@iserd.org.il?subject=משלחת ישראל-ספרד-פורטוגל
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2019-03/Application Form3.docx
mailto:uzi@iserd.org.il?subject=פיילוט ישראל-פינלנד
https://innovationisrael.org.il/en/opencall/israel-finland-pilot-program-call-proposals
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 מרץ

Horizon 2020 – קולות קוראים

Photonics for קול קורא
Advanced Manufacturing

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לפרטים נוספים

 הנציבות האירופית משיקה את
Horizon Impact Award

הנציבות האירופית משיקה פרס חדש בנושא
ההשפעה של פרויקטי Horizon 2020 וFP7 על
אירופה. הפרס מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון

תחת התוכנית השמינית – Horizon 2020 – או
התוכנית השביעית – FP7 – ואשר כבר נסגרו.
ההגשה פתוחה לכל ישות משפטית. ניתן גם
להגיש הצעה כקבוצה, ויש לצרף הוכחה על

ההשפעתו של הפרויקט על אירופה.
לאחר הבדיקה יבחרו חמישה זוכים אשר יקבלו

כל אחד 10,000 אירו.
מועד אחרון להגשת הצעות: 28.5.2019

לקול הקורא

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

תוכנית פיילוט ישראל–פינלנד

רשות החדשנות והלסינקי Business Hub חתמו
על הסכם שת"פ לקידום פיילוטים של חברות

ישראליות בהלסינקי בתחום הבריאות הדיגיטלית.
חברות שמעונינות ללמוד על הפוטנציאל באזור
וכן להפגש עם בית החולים האוניברסיטאי של
הלסינקי ועם חברת Suunto, מוזמנות להגיש

טופס בקשה לביצוע פיילוט  ולשלוח אלינו 
uzi@iserd.org.il

לקול הקורא

משלחת של חברות בתחומי הרפואה
ומדעי החיים למפגש תלת לאומי

ישראל, ספרד ופורטוגל

במפגש ייקחו חלק חברות טכנולוגיה, שיווק
ושירותים, גופי בריאות, בתי חולים, מרכזי מחקר
בתעשיה ובאקדמיה, סטארט אפים ומשקיעים

בכל ענפי הבריאות ומדעי החיים מספרד,
פורטוגל ועוד. 

המפגש מהווה הזדמנות ייחודית למפגש בלתי
אמצעי עם חברות וארגוני בריאות בספרד,

בפורטוגל ובמדינות נוספות. לחברות שיקחו חלק
במשלחת יתאפשר להציג את פעילותן ולקיים

פגישות אישיות לאיתור מפיצים, הרחבת שווקים,
קידום מו"פ, טכנולוגיות, הגשת פרויקטים

לתוכניות הקהילה האירופית ושיתופי פעולה מכל
הסוגים.

לפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

ISERDאתר אינטרנט חדש ל

ISERD השיקה אתר אינטרנט חדש.
האתר משקף את כלל העשייה, הפרויקטים
והנושאים שנמצאים בתחומי הפעילות של
המנהלת וכן מציג מידע על  קולות קוראים,

ארועים ועדכונים מהנציבות האירופית.

לדף הבית

משרדי ISERD עוברים למשכנם
החדש בירושלים

ISERD ורשות החל מתאריך 31.3.2019
החדשנות עוברים למשכנם החדש בירושלים.

כתובתינו החדשה: 
גן טכנולוגי ירושלים – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, מלחה, ירושלים, קומה 17 בניין המגדל
.2+3

מספרי הטלפון ישארו ללא שינוי.

צרו קשר

7 חברות ישראליות נבחרו למימון בסבב SME Instrument פייז 2 האחרון

ISERD מברכת את 7 החברות הישראליות שנבחרו למימון, בסך מענקים כולל של כ 11.5 מיליון יורו,
במועד ינואר 2019 של מסלול SME Instrument phase 2. ישראל גאה להציג, גם במועד זה, מספר

זוכים גדול! יישר כח ובהצלחה למגישים במועדים הבאים.

לרשימת החברות הזוכות

הנציבות האירופית מגייסת אנשים
EIC Pilot Advisory Board ל

קבוצת ייעוץ זו, שתמנה כ20 אנשים, תעבוד
למשך שנתיים, ותסייע לביצוע בקרה על הפיילוט
החדש של ה EIC, ולהבטחת מעבר חלק לשנת
2021 , שבה תתחיל תכנית המסגרת האירופית

הבאה למו"פ, HorizonEurope. במסגרתה,
תכנית ה EIC כבר תצא מפאזת הפיילוט

EIC Board לפאזת תפעול מלא, ויתבצע מינוי
חדש.

הנציבות מחפשת מומחים בכירים מסקטורים
שונים באקוסיסטם החדשנות האירופי, שימונו על

בסיס יכולת אישית, ויפעלו באופן עצמאי
ובאינטרס ציבורי. הקבוצה שתיבחר תידרש לייעץ
EIC Pilotלנציבות בנושאי הפיתוח של תכנית ה

הנוכחית בשנים 20202019, ביקורת על
האסטרטגיה הכוללת ועיצוב עתידי של המימון
והתמיכה; וכל נושא אחר שמתקשר להאצת

החדשנות באירופה, מקסום ההישגים והאימפקט
של הEIC, ועוד. מצופה כי הבורד ייפגש לפחות

ארבע פעמים בשנה.
EICהאפשרות להגשות להצטרפות לצוות ה

Pilot Advisory Board פתוחה עד ה
10.5.2019 וההליך מתבצע באופן מקוון.

להרשמה

הנציבות האירופית משיקה את
הEnhanced EIC Pilot החדש

הנציבות האירופית אימצה מספר עדכונים
לתכנית העבודה של ה EIC Pilot, במסגרתם
יוקצו מעל 2 מיליארד אירו לכיסוי שרשרת הערך

Pathfinder של "תהליך חדשני": ישנו כלי ה
שיתמוך בטכנולוגיות מתקדמות מבסיס המחקר
(יתבסס על תכניות ה FET המוכרות), ולשלבים
מתקדמים יותר ישנו כלי ה Accelerator שיממן

ויתמוך בסטארטאפים וחברות קטנות לפתח
ולבצע סקיילאפ בחדשנויות פורצותדרך עד

שתוכלנה לגייס כסף פרטי נוסף (מתבסס בעיקר
על SME Instrument). עדכון חשוב בתכנית

עבודה זו הוא שתהיה אפשרות במסגרת
blended) האקסלרטור לבקש מימון מעורב
finance) שיכיל מענק עד 2.5 מיליון אירו וגם
אקוויטי עד 15 מיליון אירו. האפשרות לבקשת

מימון מעורב תיכנס לתוקפה במועד האחרון של
Phase2ofSMEInstrument לשנת 2019, 
החל מחודש אוקטובר. ממועד זה, מימון בצורת

מענק יכול להינתן עבור פעולות עד TRL8, ומימון
בצורת אקוויטי מיועד לפעולות לקראת ובסביבות
TRL9 ומעלה. עדכון חשוב נוסף: המועד האחרון
של פייז 1 ב SME INSTRUMENT (מענק של
50,000 אירו) יהיה בספטמבר 2019 ולאחר מכן
"פייז 1" יפסיק להתקיים. תכניות הFTI ופרסי ה

EIC ממשיכים להתקיים.

לפרטים נוספים

הנציבות האירופית בחרה 6 פעילויות מובילות כהכנה לפרויקטי "דגל"
עתידיים

בעקבות קול קורא שהושק באוקטובר 2017 במסגרת "טכנולוגיות עתיד מתפתחות" (FET), בחרה
הנציבות האירופית שש פעילויות מובילות כהכנה ליוזמות מחקר עתידיות.

ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו:
HuamnAI – עיצוב ומימוש מערכות אינטלגנציה מלאכותית (AI) לשיפור יכולות אנושיות.

Time Machine – בניית תשתית דיגיטלית ומיחשובית לדיגיטיזציה של כמויות מידע ענקיות  שותף
ישראלי היא אוניברסיטת בר אילן.

LifeTime – כיצד מתחילות מחלות ומתקדמות בגוף האנושי לצורך מציאת מודל לפרסונליזציה של
מחלות  השותפים הישראליים הם מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית.

Restore – בריאות בעזרת טיפול מתקדם (Advanced Therapy)  השותף הישראלי הוא חברת
פלוריסטם.

EnergyX – אנרגיה עתידית. הפיכת אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.
Sunrise – שימוש באנרגיית השמש כאנרגיה העתידית המובילה.
ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו!

 אירועים

 יום קואורדינציה של האיחוד
האירופי 

כמידי שנה, האחוד האירופי עורך ימי קואורדינציה
שנועדו לעזור להכשיר קואורדינטורים חדשים

.H2020 במאגדי
ב11.04.2019 האיחוד יקיים יום קואורדינציה

בנושא הכנת Grant Agreement ודוחות.
יום העיון יתקיים בין 09:3017:00 במשרדי

האיחוד בבריסל, וישודר באתר למי שלא יוכל
להגיע.

ההשתתפות הינה חינם אך מצריכה רישום
מראש ומתבצעת על בסיס כל הקודם זוכה. 

לפרטים נוספים והרשמה

BioBased יום עיון בנושא תוכנית
Industries

BBI היא יוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה

מעגלית.
יום העיון יועבר על ידי ISERD בהשתתפות רכז

התכנית מר פוליביוס הדג'יאנגו. 
האירוע יתקיים בתאריך 29.04.2019, בין השעות
14:0010:30, בבית התאחדות התעשיינים בתל

אביב, קומה 1, בכתובת: רח' המרד 29, תל
אביב.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם יש
להירשם מראש.

להרשמה

Intellectual וובינר בנושא 
Property Rights לניהול נכון של

Horizon 2020 פרויקטי

האיחוד האירופי ויחידת הIPR עורכים מספר
וובינרים בחודשים הקרובים שיעזרו עם ניהול

.Horizon 2020 פרויקטי
הנושאים הם:

ניהול הסכם שותפים – 10.04.2019
ניהול IP בפרויקטים – דגש מיוחד על פרויקטי

מרי קירי – 24.04.2019
ההשתתפות בוובינרים הינה חינם אך מצריכה

הרשמה מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

Clean Sky 2 כנס

Clean Sky 2" ,2019 ב 9 וב 10 באפריל
PublicPrivate" מארגנת כנס בבריסל על

עתידה של תעשיית האווירונאוטיקה.
הכנס ידון בשלבים הבאים עבור תעשיית

האווירונאוטיקה כחלק מהאסטרטגיה החדשה של
Horizon Europe ויכלול פאנלים, מצגות ופגישות

מקבילות. 
ההשתתפות באירוע הינה ללא תשלום, אך

נדרשת הרשמה. המועד האחרון לרישום הוא
ה3.4.2019.

לפרטים נוספים ולהרשמה

SME מצגת הכוונה

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית SME Instrument. מטרת המפגשים הינה להציג את
מסלול המימון, הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד. המועד הבא הינו ב

02.04.19  בין השעות 11:0012:00; בתצורת וובינר.

להרשמה

Phaseמצגת כתיבת הצעה טובה ל
SME Instrument2 ב

ISERD מקיימת מצגות הכוונה הממוקדות
SME בכתיבת הצעה טובה לפייז 2 במסלול
Instrument. המפגש מיועד לחברות אשר

מכירות היטב את התכנית ונמצאות בתהליכי
הגשת בקשה. במהלך המפגש אנו נעבור על

תכני הבקשה, טיפים ודגשים לכתיבה, דוגמאות
וחומרי עזר, ועוד. המועד הבא הינו ב 29.4.19

בין השעות 10:0012:30 במשרדי רשות
החדשנות בגן הטכנולוגי בירושלים, מלחה –
רחוב דרך אגודת ספורט הפועל 1, קומה 17

(בניין המגדל 2+3). 

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 ב15.4.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://innovationisrael.org.il/ISERD/webform/contact-us
http://www.iserd.org.il
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1850113-eic_ph2_01-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 מרץ

Horizon 2020 – קולות קוראים

Photonics for קול קורא
Advanced Manufacturing

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לפרטים נוספים

 הנציבות האירופית משיקה את
Horizon Impact Award

הנציבות האירופית משיקה פרס חדש בנושא
ההשפעה של פרויקטי Horizon 2020 וFP7 על
אירופה. הפרס מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון

תחת התוכנית השמינית – Horizon 2020 – או
התוכנית השביעית – FP7 – ואשר כבר נסגרו.
ההגשה פתוחה לכל ישות משפטית. ניתן גם
להגיש הצעה כקבוצה, ויש לצרף הוכחה על

ההשפעתו של הפרויקט על אירופה.
לאחר הבדיקה יבחרו חמישה זוכים אשר יקבלו

כל אחד 10,000 אירו.
מועד אחרון להגשת הצעות: 28.5.2019

לקול הקורא

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

תוכנית פיילוט ישראל–פינלנד

רשות החדשנות והלסינקי Business Hub חתמו
על הסכם שת"פ לקידום פיילוטים של חברות

ישראליות בהלסינקי בתחום הבריאות הדיגיטלית.
חברות שמעונינות ללמוד על הפוטנציאל באזור
וכן להפגש עם בית החולים האוניברסיטאי של
הלסינקי ועם חברת Suunto, מוזמנות להגיש

טופס בקשה לביצוע פיילוט  ולשלוח אלינו 
uzi@iserd.org.il

לקול הקורא

משלחת של חברות בתחומי הרפואה
ומדעי החיים למפגש תלת לאומי

ישראל, ספרד ופורטוגל

במפגש ייקחו חלק חברות טכנולוגיה, שיווק
ושירותים, גופי בריאות, בתי חולים, מרכזי מחקר
בתעשיה ובאקדמיה, סטארט אפים ומשקיעים

בכל ענפי הבריאות ומדעי החיים מספרד,
פורטוגל ועוד. 

המפגש מהווה הזדמנות ייחודית למפגש בלתי
אמצעי עם חברות וארגוני בריאות בספרד,

בפורטוגל ובמדינות נוספות. לחברות שיקחו חלק
במשלחת יתאפשר להציג את פעילותן ולקיים

פגישות אישיות לאיתור מפיצים, הרחבת שווקים,
קידום מו"פ, טכנולוגיות, הגשת פרויקטים

לתוכניות הקהילה האירופית ושיתופי פעולה מכל
הסוגים.

לפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

ISERDאתר אינטרנט חדש ל

ISERD השיקה אתר אינטרנט חדש.
האתר משקף את כלל העשייה, הפרויקטים
והנושאים שנמצאים בתחומי הפעילות של
המנהלת וכן מציג מידע על  קולות קוראים,

ארועים ועדכונים מהנציבות האירופית.

לדף הבית

משרדי ISERD עוברים למשכנם
החדש בירושלים

ISERD ורשות החל מתאריך 31.3.2019
החדשנות עוברים למשכנם החדש בירושלים.

כתובתינו החדשה: 
גן טכנולוגי ירושלים – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, מלחה, ירושלים, קומה 17 בניין המגדל
.2+3

מספרי הטלפון ישארו ללא שינוי.

צרו קשר

7 חברות ישראליות נבחרו למימון בסבב SME Instrument פייז 2 האחרון

ISERD מברכת את 7 החברות הישראליות שנבחרו למימון, בסך מענקים כולל של כ 11.5 מיליון יורו,
במועד ינואר 2019 של מסלול SME Instrument phase 2. ישראל גאה להציג, גם במועד זה, מספר

זוכים גדול! יישר כח ובהצלחה למגישים במועדים הבאים.

לרשימת החברות הזוכות

הנציבות האירופית מגייסת אנשים
EIC Pilot Advisory Board ל

קבוצת ייעוץ זו, שתמנה כ20 אנשים, תעבוד
למשך שנתיים, ותסייע לביצוע בקרה על הפיילוט
החדש של ה EIC, ולהבטחת מעבר חלק לשנת
2021 , שבה תתחיל תכנית המסגרת האירופית

הבאה למו"פ, HorizonEurope. במסגרתה,
תכנית ה EIC כבר תצא מפאזת הפיילוט

EIC Board לפאזת תפעול מלא, ויתבצע מינוי
חדש.

הנציבות מחפשת מומחים בכירים מסקטורים
שונים באקוסיסטם החדשנות האירופי, שימונו על

בסיס יכולת אישית, ויפעלו באופן עצמאי
ובאינטרס ציבורי. הקבוצה שתיבחר תידרש לייעץ
EIC Pilotלנציבות בנושאי הפיתוח של תכנית ה

הנוכחית בשנים 20202019, ביקורת על
האסטרטגיה הכוללת ועיצוב עתידי של המימון
והתמיכה; וכל נושא אחר שמתקשר להאצת

החדשנות באירופה, מקסום ההישגים והאימפקט
של הEIC, ועוד. מצופה כי הבורד ייפגש לפחות

ארבע פעמים בשנה.
EICהאפשרות להגשות להצטרפות לצוות ה

Pilot Advisory Board פתוחה עד ה
10.5.2019 וההליך מתבצע באופן מקוון.

להרשמה

הנציבות האירופית משיקה את
הEnhanced EIC Pilot החדש

הנציבות האירופית אימצה מספר עדכונים
לתכנית העבודה של ה EIC Pilot, במסגרתם
יוקצו מעל 2 מיליארד אירו לכיסוי שרשרת הערך

Pathfinder של "תהליך חדשני": ישנו כלי ה
שיתמוך בטכנולוגיות מתקדמות מבסיס המחקר
(יתבסס על תכניות ה FET המוכרות), ולשלבים
מתקדמים יותר ישנו כלי ה Accelerator שיממן

ויתמוך בסטארטאפים וחברות קטנות לפתח
ולבצע סקיילאפ בחדשנויות פורצותדרך עד

שתוכלנה לגייס כסף פרטי נוסף (מתבסס בעיקר
על SME Instrument). עדכון חשוב בתכנית

עבודה זו הוא שתהיה אפשרות במסגרת
blended) האקסלרטור לבקש מימון מעורב
finance) שיכיל מענק עד 2.5 מיליון אירו וגם
אקוויטי עד 15 מיליון אירו. האפשרות לבקשת

מימון מעורב תיכנס לתוקפה במועד האחרון של
Phase2ofSMEInstrument לשנת 2019, 
החל מחודש אוקטובר. ממועד זה, מימון בצורת

מענק יכול להינתן עבור פעולות עד TRL8, ומימון
בצורת אקוויטי מיועד לפעולות לקראת ובסביבות
TRL9 ומעלה. עדכון חשוב נוסף: המועד האחרון
של פייז 1 ב SME INSTRUMENT (מענק של
50,000 אירו) יהיה בספטמבר 2019 ולאחר מכן
"פייז 1" יפסיק להתקיים. תכניות הFTI ופרסי ה

EIC ממשיכים להתקיים.

לפרטים נוספים

הנציבות האירופית בחרה 6 פעילויות מובילות כהכנה לפרויקטי "דגל"
עתידיים

בעקבות קול קורא שהושק באוקטובר 2017 במסגרת "טכנולוגיות עתיד מתפתחות" (FET), בחרה
הנציבות האירופית שש פעילויות מובילות כהכנה ליוזמות מחקר עתידיות.

ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו:
HuamnAI – עיצוב ומימוש מערכות אינטלגנציה מלאכותית (AI) לשיפור יכולות אנושיות.

Time Machine – בניית תשתית דיגיטלית ומיחשובית לדיגיטיזציה של כמויות מידע ענקיות  שותף
ישראלי היא אוניברסיטת בר אילן.

LifeTime – כיצד מתחילות מחלות ומתקדמות בגוף האנושי לצורך מציאת מודל לפרסונליזציה של
מחלות  השותפים הישראליים הם מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית.

Restore – בריאות בעזרת טיפול מתקדם (Advanced Therapy)  השותף הישראלי הוא חברת
פלוריסטם.

EnergyX – אנרגיה עתידית. הפיכת אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.
Sunrise – שימוש באנרגיית השמש כאנרגיה העתידית המובילה.
ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו!

 אירועים

 יום קואורדינציה של האיחוד
האירופי 

כמידי שנה, האחוד האירופי עורך ימי קואורדינציה
שנועדו לעזור להכשיר קואורדינטורים חדשים

.H2020 במאגדי
ב11.04.2019 האיחוד יקיים יום קואורדינציה

בנושא הכנת Grant Agreement ודוחות.
יום העיון יתקיים בין 09:3017:00 במשרדי

האיחוד בבריסל, וישודר באתר למי שלא יוכל
להגיע.

ההשתתפות הינה חינם אך מצריכה רישום
מראש ומתבצעת על בסיס כל הקודם זוכה. 

לפרטים נוספים והרשמה

BioBased יום עיון בנושא תוכנית
Industries

BBI היא יוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה

מעגלית.
יום העיון יועבר על ידי ISERD בהשתתפות רכז

התכנית מר פוליביוס הדג'יאנגו. 
האירוע יתקיים בתאריך 29.04.2019, בין השעות
14:0010:30, בבית התאחדות התעשיינים בתל

אביב, קומה 1, בכתובת: רח' המרד 29, תל
אביב.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם יש
להירשם מראש.

להרשמה

Intellectual וובינר בנושא 
Property Rights לניהול נכון של

Horizon 2020 פרויקטי

האיחוד האירופי ויחידת הIPR עורכים מספר
וובינרים בחודשים הקרובים שיעזרו עם ניהול

.Horizon 2020 פרויקטי
הנושאים הם:

ניהול הסכם שותפים – 10.04.2019
ניהול IP בפרויקטים – דגש מיוחד על פרויקטי

מרי קירי – 24.04.2019
ההשתתפות בוובינרים הינה חינם אך מצריכה

הרשמה מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

Clean Sky 2 כנס

Clean Sky 2" ,2019 ב 9 וב 10 באפריל
PublicPrivate" מארגנת כנס בבריסל על

עתידה של תעשיית האווירונאוטיקה.
הכנס ידון בשלבים הבאים עבור תעשיית

האווירונאוטיקה כחלק מהאסטרטגיה החדשה של
Horizon Europe ויכלול פאנלים, מצגות ופגישות

מקבילות. 
ההשתתפות באירוע הינה ללא תשלום, אך

נדרשת הרשמה. המועד האחרון לרישום הוא
ה3.4.2019.

לפרטים נוספים ולהרשמה

SME מצגת הכוונה

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית SME Instrument. מטרת המפגשים הינה להציג את
מסלול המימון, הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד. המועד הבא הינו ב

02.04.19  בין השעות 11:0012:00; בתצורת וובינר.

להרשמה

Phaseמצגת כתיבת הצעה טובה ל
SME Instrument2 ב

ISERD מקיימת מצגות הכוונה הממוקדות
SME בכתיבת הצעה טובה לפייז 2 במסלול
Instrument. המפגש מיועד לחברות אשר

מכירות היטב את התכנית ונמצאות בתהליכי
הגשת בקשה. במהלך המפגש אנו נעבור על

תכני הבקשה, טיפים ודגשים לכתיבה, דוגמאות
וחומרי עזר, ועוד. המועד הבא הינו ב 29.4.19

בין השעות 10:0012:30 במשרדי רשות
החדשנות בגן הטכנולוגי בירושלים, מלחה –
רחוב דרך אגודת ספורט הפועל 1, קומה 17

(בניין המגדל 2+3). 

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 ב15.4.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/event/bio-based-industries-bbi-info-day-2019#register
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-amendments-and-reporting-11-04-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-amendments-and-reports-11042019/register.cfm?ticket=ST-9864481-nGzTaOMQ7u0SU1Z6zZRekWYYp6y9rzobm2VVoapmVEzPsBzbJtvGzRoqY4zMFzPwGaBvkufuqx4PlNZCBQO5vbn1-jpJZscgsw0K8axdemBzvMj-8yh3XZicPbGhcmJqcU5v7JXMzNxQ3afNYVztYeY70Sn0
https://www.cleansky.eu/what-next-in-horizon-europe
https://www.iprhelpdesk.eu/events
https://zoom.us/webinar/register/WN_xRQhM9e-RgWz_WaDOtXfnQ
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

2019 מרץ

Horizon 2020 – קולות קוראים

Photonics for קול קורא
Advanced Manufacturing

קול קורא משותף לישראל, אוסטריה, צרפת,
גרמניה, פולין, שווייץ ובריטניה, לפרויקטים

במחקר, פיתוח וחדשנות בנושא פוטוניקה לייצור
מתקדם:  שיפור מוצרים ותהליכים בייצור, עם

פוטנציאל שוק גבוה באירופה.
הצעות יתמקדו בשילוב טכנולוגיית פוטוניקה

בתהליכי ייצור ו/או במוצרים. הפרויקטים נדרשים
להיות חדשניים וכרוכים בסיכון טכנולוגי. 

•  יש להגיש הצעות במאגד שיכלול לפחות שני
ארגונים מלפחות שתי מדינות מהשבע.

•  בישראל זכאיות להגיש חברות תעשייתיות
ומסחריות הרשומות בארץ, עם יכולות מחקר

ופיתוח. אוניברסיטאות יוכלו להצטרף רק כקבלן
משנה לחברות ישראליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.7.2019

לפרטים נוספים

 הנציבות האירופית משיקה את
Horizon Impact Award

הנציבות האירופית משיקה פרס חדש בנושא
ההשפעה של פרויקטי Horizon 2020 וFP7 על
אירופה. הפרס מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון

תחת התוכנית השמינית – Horizon 2020 – או
התוכנית השביעית – FP7 – ואשר כבר נסגרו.
ההגשה פתוחה לכל ישות משפטית. ניתן גם
להגיש הצעה כקבוצה, ויש לצרף הוכחה על

ההשפעתו של הפרויקט על אירופה.
לאחר הבדיקה יבחרו חמישה זוכים אשר יקבלו

כל אחד 10,000 אירו.
מועד אחרון להגשת הצעות: 28.5.2019

לקול הקורא

קולות קוראים – התוכנית הבילטראלית

תוכנית פיילוט ישראל–פינלנד

רשות החדשנות והלסינקי Business Hub חתמו
על הסכם שת"פ לקידום פיילוטים של חברות

ישראליות בהלסינקי בתחום הבריאות הדיגיטלית.
חברות שמעונינות ללמוד על הפוטנציאל באזור
וכן להפגש עם בית החולים האוניברסיטאי של
הלסינקי ועם חברת Suunto, מוזמנות להגיש

טופס בקשה לביצוע פיילוט  ולשלוח אלינו 
uzi@iserd.org.il

לקול הקורא

משלחת של חברות בתחומי הרפואה
ומדעי החיים למפגש תלת לאומי

ישראל, ספרד ופורטוגל

במפגש ייקחו חלק חברות טכנולוגיה, שיווק
ושירותים, גופי בריאות, בתי חולים, מרכזי מחקר
בתעשיה ובאקדמיה, סטארט אפים ומשקיעים

בכל ענפי הבריאות ומדעי החיים מספרד,
פורטוגל ועוד. 

המפגש מהווה הזדמנות ייחודית למפגש בלתי
אמצעי עם חברות וארגוני בריאות בספרד,

בפורטוגל ובמדינות נוספות. לחברות שיקחו חלק
במשלחת יתאפשר להציג את פעילותן ולקיים

פגישות אישיות לאיתור מפיצים, הרחבת שווקים,
קידום מו"פ, טכנולוגיות, הגשת פרויקטים

לתוכניות הקהילה האירופית ושיתופי פעולה מכל
הסוגים.

לפרטים נוספים

 חדשות ועדכונים

ISERDאתר אינטרנט חדש ל

ISERD השיקה אתר אינטרנט חדש.
האתר משקף את כלל העשייה, הפרויקטים
והנושאים שנמצאים בתחומי הפעילות של
המנהלת וכן מציג מידע על  קולות קוראים,

ארועים ועדכונים מהנציבות האירופית.

לדף הבית

משרדי ISERD עוברים למשכנם
החדש בירושלים

ISERD ורשות החל מתאריך 31.3.2019
החדשנות עוברים למשכנם החדש בירושלים.

כתובתינו החדשה: 
גן טכנולוגי ירושלים – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, מלחה, ירושלים, קומה 17 בניין המגדל
.2+3

מספרי הטלפון ישארו ללא שינוי.

צרו קשר

7 חברות ישראליות נבחרו למימון בסבב SME Instrument פייז 2 האחרון

ISERD מברכת את 7 החברות הישראליות שנבחרו למימון, בסך מענקים כולל של כ 11.5 מיליון יורו,
במועד ינואר 2019 של מסלול SME Instrument phase 2. ישראל גאה להציג, גם במועד זה, מספר

זוכים גדול! יישר כח ובהצלחה למגישים במועדים הבאים.

לרשימת החברות הזוכות

הנציבות האירופית מגייסת אנשים
EIC Pilot Advisory Board ל

קבוצת ייעוץ זו, שתמנה כ20 אנשים, תעבוד
למשך שנתיים, ותסייע לביצוע בקרה על הפיילוט
החדש של ה EIC, ולהבטחת מעבר חלק לשנת
2021 , שבה תתחיל תכנית המסגרת האירופית

הבאה למו"פ, HorizonEurope. במסגרתה,
תכנית ה EIC כבר תצא מפאזת הפיילוט

EIC Board לפאזת תפעול מלא, ויתבצע מינוי
חדש.

הנציבות מחפשת מומחים בכירים מסקטורים
שונים באקוסיסטם החדשנות האירופי, שימונו על

בסיס יכולת אישית, ויפעלו באופן עצמאי
ובאינטרס ציבורי. הקבוצה שתיבחר תידרש לייעץ
EIC Pilotלנציבות בנושאי הפיתוח של תכנית ה

הנוכחית בשנים 20202019, ביקורת על
האסטרטגיה הכוללת ועיצוב עתידי של המימון
והתמיכה; וכל נושא אחר שמתקשר להאצת

החדשנות באירופה, מקסום ההישגים והאימפקט
של הEIC, ועוד. מצופה כי הבורד ייפגש לפחות

ארבע פעמים בשנה.
EICהאפשרות להגשות להצטרפות לצוות ה

Pilot Advisory Board פתוחה עד ה
10.5.2019 וההליך מתבצע באופן מקוון.

להרשמה

הנציבות האירופית משיקה את
הEnhanced EIC Pilot החדש

הנציבות האירופית אימצה מספר עדכונים
לתכנית העבודה של ה EIC Pilot, במסגרתם
יוקצו מעל 2 מיליארד אירו לכיסוי שרשרת הערך

Pathfinder של "תהליך חדשני": ישנו כלי ה
שיתמוך בטכנולוגיות מתקדמות מבסיס המחקר
(יתבסס על תכניות ה FET המוכרות), ולשלבים
מתקדמים יותר ישנו כלי ה Accelerator שיממן

ויתמוך בסטארטאפים וחברות קטנות לפתח
ולבצע סקיילאפ בחדשנויות פורצותדרך עד

שתוכלנה לגייס כסף פרטי נוסף (מתבסס בעיקר
על SME Instrument). עדכון חשוב בתכנית

עבודה זו הוא שתהיה אפשרות במסגרת
blended) האקסלרטור לבקש מימון מעורב
finance) שיכיל מענק עד 2.5 מיליון אירו וגם
אקוויטי עד 15 מיליון אירו. האפשרות לבקשת

מימון מעורב תיכנס לתוקפה במועד האחרון של
Phase2ofSMEInstrument לשנת 2019, 
החל מחודש אוקטובר. ממועד זה, מימון בצורת

מענק יכול להינתן עבור פעולות עד TRL8, ומימון
בצורת אקוויטי מיועד לפעולות לקראת ובסביבות
TRL9 ומעלה. עדכון חשוב נוסף: המועד האחרון
של פייז 1 ב SME INSTRUMENT (מענק של
50,000 אירו) יהיה בספטמבר 2019 ולאחר מכן
"פייז 1" יפסיק להתקיים. תכניות הFTI ופרסי ה

EIC ממשיכים להתקיים.

לפרטים נוספים

הנציבות האירופית בחרה 6 פעילויות מובילות כהכנה לפרויקטי "דגל"
עתידיים

בעקבות קול קורא שהושק באוקטובר 2017 במסגרת "טכנולוגיות עתיד מתפתחות" (FET), בחרה
הנציבות האירופית שש פעילויות מובילות כהכנה ליוזמות מחקר עתידיות.

ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו:
HuamnAI – עיצוב ומימוש מערכות אינטלגנציה מלאכותית (AI) לשיפור יכולות אנושיות.

Time Machine – בניית תשתית דיגיטלית ומיחשובית לדיגיטיזציה של כמויות מידע ענקיות  שותף
ישראלי היא אוניברסיטת בר אילן.

LifeTime – כיצד מתחילות מחלות ומתקדמות בגוף האנושי לצורך מציאת מודל לפרסונליזציה של
מחלות  השותפים הישראליים הם מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית.

Restore – בריאות בעזרת טיפול מתקדם (Advanced Therapy)  השותף הישראלי הוא חברת
פלוריסטם.

EnergyX – אנרגיה עתידית. הפיכת אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.
Sunrise – שימוש באנרגיית השמש כאנרגיה העתידית המובילה.
ברכות לארבעת המשתתפים מישראל השותפים בפרויקטים אלו!

 אירועים

 יום קואורדינציה של האיחוד
האירופי 

כמידי שנה, האחוד האירופי עורך ימי קואורדינציה
שנועדו לעזור להכשיר קואורדינטורים חדשים

.H2020 במאגדי
ב11.04.2019 האיחוד יקיים יום קואורדינציה

בנושא הכנת Grant Agreement ודוחות.
יום העיון יתקיים בין 09:3017:00 במשרדי

האיחוד בבריסל, וישודר באתר למי שלא יוכל
להגיע.

ההשתתפות הינה חינם אך מצריכה רישום
מראש ומתבצעת על בסיס כל הקודם זוכה. 

לפרטים נוספים והרשמה

BioBased יום עיון בנושא תוכנית
Industries

BBI היא יוזמה משותפת של האיחוד האירופי
והתעשייה באירופה במטרה לקדם פיתוח

טכנולוגיות בנותקיימא למיצוי ביומסה להפקת
חומרים שונים לשילוב בתעשייה ולקידום כלכלה

מעגלית.
יום העיון יועבר על ידי ISERD בהשתתפות רכז

התכנית מר פוליביוס הדג'יאנגו. 
האירוע יתקיים בתאריך 29.04.2019, בין השעות
14:0010:30, בבית התאחדות התעשיינים בתל

אביב, קומה 1, בכתובת: רח' המרד 29, תל
אביב.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם יש
להירשם מראש.

להרשמה

Intellectual וובינר בנושא 
Property Rights לניהול נכון של

Horizon 2020 פרויקטי

האיחוד האירופי ויחידת הIPR עורכים מספר
וובינרים בחודשים הקרובים שיעזרו עם ניהול

.Horizon 2020 פרויקטי
הנושאים הם:

ניהול הסכם שותפים – 10.04.2019
ניהול IP בפרויקטים – דגש מיוחד על פרויקטי

מרי קירי – 24.04.2019
ההשתתפות בוובינרים הינה חינם אך מצריכה

הרשמה מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

Clean Sky 2 כנס

Clean Sky 2" ,2019 ב 9 וב 10 באפריל
PublicPrivate" מארגנת כנס בבריסל על

עתידה של תעשיית האווירונאוטיקה.
הכנס ידון בשלבים הבאים עבור תעשיית

האווירונאוטיקה כחלק מהאסטרטגיה החדשה של
Horizon Europe ויכלול פאנלים, מצגות ופגישות

מקבילות. 
ההשתתפות באירוע הינה ללא תשלום, אך

נדרשת הרשמה. המועד האחרון לרישום הוא
ה3.4.2019.

לפרטים נוספים ולהרשמה

SME מצגת הכוונה

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית SME Instrument. מטרת המפגשים הינה להציג את
מסלול המימון, הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרוייקטים מבוקש, ועוד. המועד הבא הינו ב

02.04.19  בין השעות 11:0012:00; בתצורת וובינר.

להרשמה

Phaseמצגת כתיבת הצעה טובה ל
SME Instrument2 ב

ISERD מקיימת מצגות הכוונה הממוקדות
SME בכתיבת הצעה טובה לפייז 2 במסלול
Instrument. המפגש מיועד לחברות אשר

מכירות היטב את התכנית ונמצאות בתהליכי
הגשת בקשה. במהלך המפגש אנו נעבור על

תכני הבקשה, טיפים ודגשים לכתיבה, דוגמאות
וחומרי עזר, ועוד. המועד הבא הינו ב 29.4.19

בין השעות 10:0012:30 במשרדי רשות
החדשנות בגן הטכנולוגי בירושלים, מלחה –
רחוב דרך אגודת ספורט הפועל 1, קומה 17

(בניין המגדל 2+3). 

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 ב15.4.2019

במשרדי רשות החדשנות בגן הטכנולוגי
בירושלים, מלחה – רחוב דרך אגודת ספורט

הפועל 1, קומה 17 (בניין המגדל 2+3). 

להרשמה
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