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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

מאי 2020

Horizon 2020  קולות קוראים

 מועדי הגשה בתוכניות שונות של הנציבות האירופית   

בתגובה למשבר ה COVID19, מועדי ההגשה בחלק מהקולות הקוראים נדחו בכדי לתת למועמדים
זמן ארוך יותר להכין את הצעותיהם. 

פלטפורמה שהינה European Research Area (ERA) corona platformהעדכונים מרוכזים ב
onestop shop המספקת מידע מקיף על הזדמנויות מימון בהתייחס לCoronavirus באיחוד

האירופי. המידע מתעדכן באופן רציף אודות דחיות תאריכי קולות קוראים ספציפיים או כאלה הקשורים
לפרויקטים ממומנים ומתמשכים בנושא COVID19, שאלות נפוצות וקישורים שימושיים אחרים.

הפלטפורמה מציגה סעיפים ייעודים לפעילויות לאומיות, הזדמנויות מימון, יוזמות ופרויקטים במדינות
החברות ובמדינות אירופה אחרות.

לכל הפרטים

פרס בנושא סוללות חדשניות לרכב
אלקטרוני  

הנציבות האירופית השיקה את פרס מועצת
החדשנות האירופית (EIC) בנושא סוללות

חדשניות לרכב אלקטרוני, בשווי של 10 מיליון
אירו. 

הפרס יוענק על פיתוח מצבר בטוח ובר קיימא
לרכבים חשמליים באמצעות פיתוח חומרים
חדשים וכימיה חדשה ותוך שימוש בחומרים
הזמינים באירופה בעלות נמוכה. מדובר על

פיתוח אבטיפוס שיכול להניע רכב חשמלי עם
ביצועים דומים מבחינת טווח וזמן הטעינה כמו

רכב משפחתי קטן ומופעל על בנזין / דיזל.
הסוללה צריכה להיות בעלת עלות נמוכה יחסית,
עמידה, בטוחה וניתנת למחזור מלא. הפרס נועד
להתמודד עם אתגר קצב האימוץ האיטי של כלי
רכב חשמליים בעלי פליטת אפס עד כה, בעיקר

בגלל מגבלות הסוללות הקיימות, היקרות
הטווחים המוגבלים וזמני הטעינה הארוכים.

לפרטים נוספים

קול קורא בתוכנית אנרגיה

מעבר לאנרגיה נקייה דורש, נוסף לפיתוח
טכנולוגי, גם הבנה של מגוון נושאים בתחומי מדעי

החברה. התייחסות לנושאים אלה תאפשר
מעורבות אזרחים ויובילו לקבלה חברתית טובה,
התמודדות עם שינויים חדשים במשטר אנרגטי,

ויתרונות חברתיים. 
המטרה לספק הבנה טובה של הגורמים

החברתיים השונים, ויחסי הגומלין עם צדדים
הנוגעים לטכנולוגיות, רגולציה, והשקעות,

במטרה לתמוך במחקר ובפיתוח, ולהניב המלצות
מעשיות לגיוס האזרחים להשגת את מטרות

האנרגיה הנקייה במדינות השונות. 
בחודש מאי צפוי להיערך מפגש עם חוקרים

מאזור בוואריה סביב נושא זה ונושאים נוספים
בתוכנית האנרגיה. זו הזדמנות לפגוש שותפים

אפשריים, לחשוב יחד על קונספט להצעה
משותפת, וליצור מאגדים.

מועד אחרון להגשת הצעות: 1.9.2020

לקול הקורא

EIC Accelerator קול קורא 
לחברות מצטיינות   

EIC לקראת מועד ההגשה הבא בתוכנית ה
Accelerator פורסמה תוכנית העבודה הסופית.

הקול הקורא שייסגר בתאריך ה19.5.2020
יתמקד בהגשות של חברות מצטיינות העוסקות

בתחום ה"גרין דיל" וחברות המובלות בידי נשים. 
באתר ISERD ניתן למצוא את כל המידע בנושא,

כמו גם מצגת בנושא הגרין דיל, ווובינר יעודי
לחברות המתמחות בתחום.

למידע נוסף

BioBased קולות קוראים בתוכנית
Industry

תוכנית Bio Based Industry למימון מו"פ
ופתרונות בניקיימא בתחומי ייצור ותהליכים

מבוססי חומרים ביולוגים, אורגניים וחומרי טבע
נפתחה להגשה בתקציב כולל של כ 100 מיליון

אירו. התכנית מיועדת, בין היתר לקידום פתרונות
סביבתיים יעילים שיוכלו לתת ערך כלכלי לטיפול

וניצול פסולת ממקורות שונים ולקידום כלכלה
מעגלית. 

מועד אחרון להגשה: 3.9.2020

למידע נוסף

חדשות ועדכונים 

ברכות לפרופ' קלפטר ופרופ' זמיר

Horizon מברכת את פרופ' יוסף (יוסי) קלפטר, יועץ ות"ת למו"מ להצטרפות ישראל לתכנית ISERD
ERC ופרופ' דני זמיר, המשמש כפאנלסט בראיונות ההכנה ל Europe

על זכייתם בפרס ישראל לשנת התש"פ, על תרומתם הייחודית לקידום המחקר בישראל,
ועל עזרתם להצלחת ישראל בתכנית המסגרת האירופית למחקר ולחדשנות.

 הבנק האירופי להשקעות (EIB), חתם על הסכם שיתוף פעולה עם רשות
החדשנות בנושא ביוקונברג'נס ותחום הבריאות וכן חתם הסכם מימון בסך 50
מיליון אירו עם חברת פלוריסטם לפיתוח טיפולים לCOVID19 ולצרכים

רפואיים ללא מענה

הבנק האירופי להשקעות (EIB) מגבה את פלוריסטם באמצעות מימון בגובה 50 מיליון אירו, אשר יעזור
לחברה לקדם את הפיתוח הקליני של טיפולים תאיים, המיועדים למספר מצבים רפואיים

חמורים. עסקה זו היא הפרויקט הישראליאירופי הראשון המובטח על ידי הקרן האירופית להשקעות
אסטרטגיות, עמוד התווך הפיננסי של "תוכנית ההשקעות עבור אירופה", יוזמה משותפת של הבנק

האירופי להשקעות והנציבות האירופית.  
פלוריסטם היא חברה הפועלת בתחום הרפואה המשקמת, המתמקדת במוצרים ביולוגיים חדשניים.
החברה משתמשת בתאים המופקים משליות לפיתוח מועמדים למוצרים לטיפול במצבים רפואיים

חמורים כמו זיהומים, דלקות, איסכמיה, פגיעות שרירים, מחלות המטולוגיות ותסמונת קרינה חריפה.
לאחרונה הרחיבה החברה את פעילותה בתגובה למגפת הקורונה העולמית וטיפלה במספר חולים עם

COVID19 עם כשל נשימתי חריף. הטיפול ניתן במסגרת תוכנית לטיפול חמלה, טיפול המאפשר
לטפל בחולים אנושים בתרופות בלתי מאושרות. 

המימון יתמוך במחקר ובפיתוח של פלוריסטם באיחוד האירופי, ובמיוחד בפלטפורמת הטיפול התאי
המשקם שלה. כמו כן הוא יאפשר לחברה לקדם את ההוצאה לשוק של המועמדים המובילים שלה

הנמצאים בפיתוח. החברה היא העסק הישראליאירופי הראשון הנהנה מקבלת ערבות מהקרן
האירופית להשקעות אסטרטגיות, לבה של תוכנית ההשקעות עבור אירופה, שבמסגרתה פועלים יחד
הבנק האירופי להשקעות והנציבות האירופית, במטרה להמריץ את התחרותיות הכלכלית של אירופה. 

למידע נוסף

מסלול 37 – הגברת השתתפות
תאגידים ישראליים 

מסלול 37  הגברת השתתפות תאגידים
ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית, מספק
תמיכה תקציבית לחברות המעוניינות להגיש

בקשה לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי 
.Horizon 2020

לאור מגבלות תקציב וכמות הבקשות הגבוהה
למסלול זה, דיון בבקשות חדשות שיוגשו יתקיים

רק במידה ויאושר תקציב נוסף. 

למידע נוסף

מדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית
EIC Acceleratorה

EICהמדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית ה
Accelerator פורסם. המדריך מאגד

המלצותיהם של בודקי התוכנית, זוכי התוכנית
והנציגים הלאומיים האחראים על הנגשת

התוכנית, ומיועד עבור החברות המעוניינות
להגיש בקשה לקול קורא זה. כמו כן המדריך

כולל גם הסברים ודרכי פעולה להתמודדות עם
שלב הראיונות והצגת המצגת לשופטי הפאנל. 

להורדת המדריך

 אתר עבור פתרונות AI ורובוטיקה
COVID19למלחמה ב

במסגרת המלחמה של האיחוד האירופי בנגיף
הקורונה השיק האיחוד האירופי אתר עבור
פתרונות אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה

AIROBOTICS vs COVID  למלחמה בנגיף
19 initiative of the European AI Alliance
האיחוד מבקש לרכז באתר פתרונות במספר

רמות:
Solutions Repository – פתרונות קיימים
initiative Repository – פתרונות בפיתוח

suggest your ideas – רעיונות
Technology  במסגרת זו, הקול הקורא עבור
Transfer Experiment פתוח עד תאריך 15

ביוני 2020.

למידע נוסף

Open Access הנחיות חדשות ל
COVID19לפרויקטים הקשורים ב

Open הנציבות האירופית פרסמה הנחיות ל
Access, לפרויקטים העוסקים במחלת הקורונה,
לאלו החוקרים את הנגיף עצמו ונושאים רלוונטיים
נוספים.ההנחיות כוללות גם קישורים למקורות

רלוונטיים.
ההנחיות מתייחסות לחמישה אספקטים:

;The FAIR principles •
;Open access to publications •

;Open access to data •
;Data Management Plans •
;Other research outputs •

Open Access ההנחיות מפורסמות בסעיף
באתר הנציבות.

למידע נוסף

COVID19 ופרויקטיי ניידות
חוקרים ע"ש מארי ס. קירי

,Horizon 2020 פלטפורמת התוצאות של
הקצתה אזור ייעודי לתוצאות רלוונטיות ל
COVID19 שהתקבלו במסגרת פרויקטי

.H2020
כל פרויקט MSCA, כולל אלה העובדים בנושאים
הקשורים ל COVID19, יכולים אף הם להעלות
התוצאות וכל מידע רלוונטי לפלטפורמה. כמו כן,
ניתן לציין צרכי הפרויקט לטובת פיתוח תוצאות
נוספות והרלוונטיות שלהן לקביעת מדיניות.

להנחיות העלאת המידע

הנציבות האירופית משיקה את
COVID19 פורטל הנתונים

הנציבות האירופית השיקה את הפורטל במטרה
להקל על שיתוף וניתוח נתונים ולהאיץ המחקר

על וירוס הקורונה.
הפורטל יאפשר לחוקרים לשתף ולנתח נתונים
הקשורים COVID19 וכן גישה למערכי נתונים.

פורטל הנתונים COVID19 יהיה נקודת
הכניסה הראשית לפונקציות של פרויקט רחב
COVID יותר, פלטפורמת הנתונים האירופית

.19

למידע נוסף

  מצגות ארועי חיפוש שותפים בתחום הביטחון

לקראת ההגשות לקול הקורא בתחום Secure Societies, שעתיד להיסגר ב27.8.2020, התקיימו
שני אירועי חיפוש שותפים. האירוע הראשון התקיים בינואר השנה וכלל מצגות של מחפשי שותפים,
והאירוע השני התקיים באופן מקוון ב7.4.2020 וכלל הן יום מידע עם מצגות מגורמים שונים באיחוד
האירופי, והן מצגות נוספות של שותפים פוטנציאליים. ניתן לצפות במצגות משני האירועים ניתן באתר

.ISERD

למידע נוסף

אירועים

הועידה השנתית בנושא טכנולוגיות
מידע (ICT)  בקלן, גרמניה  

האירוע  לקהילת  הICT יתקיים בין התאריכים 
13.12.2020 בסימן תכנית המסגרת החדשה
Horizon Europe ופרסום הקולות הקוראים
העדכניים בתחום. במסגרת האירוע יערכו

פגישות ופורומים להרחבה והעמקת ידע וכן אירוע
ברוקראז' גדול למציאת שותפים.הנציבות
Call for פרסמה פרסם קול קורא בנושא

Exhibition המאפשר לכל פרויקט בנושא דיגיטל
להציג במהלך האירוע

לפרטים נוספים

Legal and סמינר מקוון בנושא 
Finance

הסמינר, שיתקיים ב5.5, יעסוק בהיבטים
המשפטיים והכלכליים של פרויקטים ממומנים

ויערך בהשתתפות מר דינוס אליוויזופולוס, ראש
יחידת הביקורת בנציבות האירופית.
 ,COVID19 :הנושאים שיוצגו הם

H2020  מצב נוכחי, ביקורת, וטעויות עיקריות.
הסמינר מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון מתוכנית

המסגרת וטרם הסתיימו. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD קיימה וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

לצפייה בוובינר

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 ניתן לקיים פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב17.5.2020,

בין השעות 16:0014:00 כוובינר.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software
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הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

מאי 2020

Horizon 2020  קולות קוראים

 מועדי הגשה בתוכניות שונות של הנציבות האירופית   

בתגובה למשבר ה COVID19, מועדי ההגשה בחלק מהקולות הקוראים נדחו בכדי לתת למועמדים
זמן ארוך יותר להכין את הצעותיהם. 

פלטפורמה שהינה European Research Area (ERA) corona platformהעדכונים מרוכזים ב
onestop shop המספקת מידע מקיף על הזדמנויות מימון בהתייחס לCoronavirus באיחוד

האירופי. המידע מתעדכן באופן רציף אודות דחיות תאריכי קולות קוראים ספציפיים או כאלה הקשורים
לפרויקטים ממומנים ומתמשכים בנושא COVID19, שאלות נפוצות וקישורים שימושיים אחרים.

הפלטפורמה מציגה סעיפים ייעודים לפעילויות לאומיות, הזדמנויות מימון, יוזמות ופרויקטים במדינות
החברות ובמדינות אירופה אחרות.

לכל הפרטים

פרס בנושא סוללות חדשניות לרכב
אלקטרוני  

הנציבות האירופית השיקה את פרס מועצת
החדשנות האירופית (EIC) בנושא סוללות

חדשניות לרכב אלקטרוני, בשווי של 10 מיליון
אירו. 

הפרס יוענק על פיתוח מצבר בטוח ובר קיימא
לרכבים חשמליים באמצעות פיתוח חומרים
חדשים וכימיה חדשה ותוך שימוש בחומרים
הזמינים באירופה בעלות נמוכה. מדובר על

פיתוח אבטיפוס שיכול להניע רכב חשמלי עם
ביצועים דומים מבחינת טווח וזמן הטעינה כמו

רכב משפחתי קטן ומופעל על בנזין / דיזל.
הסוללה צריכה להיות בעלת עלות נמוכה יחסית,
עמידה, בטוחה וניתנת למחזור מלא. הפרס נועד
להתמודד עם אתגר קצב האימוץ האיטי של כלי
רכב חשמליים בעלי פליטת אפס עד כה, בעיקר

בגלל מגבלות הסוללות הקיימות, היקרות
הטווחים המוגבלים וזמני הטעינה הארוכים.

לפרטים נוספים

קול קורא בתוכנית אנרגיה

מעבר לאנרגיה נקייה דורש, נוסף לפיתוח
טכנולוגי, גם הבנה של מגוון נושאים בתחומי מדעי

החברה. התייחסות לנושאים אלה תאפשר
מעורבות אזרחים ויובילו לקבלה חברתית טובה,
התמודדות עם שינויים חדשים במשטר אנרגטי,

ויתרונות חברתיים. 
המטרה לספק הבנה טובה של הגורמים

החברתיים השונים, ויחסי הגומלין עם צדדים
הנוגעים לטכנולוגיות, רגולציה, והשקעות,

במטרה לתמוך במחקר ובפיתוח, ולהניב המלצות
מעשיות לגיוס האזרחים להשגת את מטרות

האנרגיה הנקייה במדינות השונות. 
בחודש מאי צפוי להיערך מפגש עם חוקרים

מאזור בוואריה סביב נושא זה ונושאים נוספים
בתוכנית האנרגיה. זו הזדמנות לפגוש שותפים

אפשריים, לחשוב יחד על קונספט להצעה
משותפת, וליצור מאגדים.

מועד אחרון להגשת הצעות: 1.9.2020

לקול הקורא

EIC Accelerator קול קורא 
לחברות מצטיינות   

EIC לקראת מועד ההגשה הבא בתוכנית ה
Accelerator פורסמה תוכנית העבודה הסופית.

הקול הקורא שייסגר בתאריך ה19.5.2020
יתמקד בהגשות של חברות מצטיינות העוסקות

בתחום ה"גרין דיל" וחברות המובלות בידי נשים. 
באתר ISERD ניתן למצוא את כל המידע בנושא,

כמו גם מצגת בנושא הגרין דיל, ווובינר יעודי
לחברות המתמחות בתחום.

למידע נוסף

BioBased קולות קוראים בתוכנית
Industry

תוכנית Bio Based Industry למימון מו"פ
ופתרונות בניקיימא בתחומי ייצור ותהליכים

מבוססי חומרים ביולוגים, אורגניים וחומרי טבע
נפתחה להגשה בתקציב כולל של כ 100 מיליון

אירו. התכנית מיועדת, בין היתר לקידום פתרונות
סביבתיים יעילים שיוכלו לתת ערך כלכלי לטיפול

וניצול פסולת ממקורות שונים ולקידום כלכלה
מעגלית. 

מועד אחרון להגשה: 3.9.2020

למידע נוסף

חדשות ועדכונים 

ברכות לפרופ' קלפטר ופרופ' זמיר

Horizon מברכת את פרופ' יוסף (יוסי) קלפטר, יועץ ות"ת למו"מ להצטרפות ישראל לתכנית ISERD
ERC ופרופ' דני זמיר, המשמש כפאנלסט בראיונות ההכנה ל Europe

על זכייתם בפרס ישראל לשנת התש"פ, על תרומתם הייחודית לקידום המחקר בישראל,
ועל עזרתם להצלחת ישראל בתכנית המסגרת האירופית למחקר ולחדשנות.

 הבנק האירופי להשקעות (EIB), חתם על הסכם שיתוף פעולה עם רשות
החדשנות בנושא ביוקונברג'נס ותחום הבריאות וכן חתם הסכם מימון בסך 50
מיליון אירו עם חברת פלוריסטם לפיתוח טיפולים לCOVID19 ולצרכים

רפואיים ללא מענה

הבנק האירופי להשקעות (EIB) מגבה את פלוריסטם באמצעות מימון בגובה 50 מיליון אירו, אשר יעזור
לחברה לקדם את הפיתוח הקליני של טיפולים תאיים, המיועדים למספר מצבים רפואיים

חמורים. עסקה זו היא הפרויקט הישראליאירופי הראשון המובטח על ידי הקרן האירופית להשקעות
אסטרטגיות, עמוד התווך הפיננסי של "תוכנית ההשקעות עבור אירופה", יוזמה משותפת של הבנק

האירופי להשקעות והנציבות האירופית.  
פלוריסטם היא חברה הפועלת בתחום הרפואה המשקמת, המתמקדת במוצרים ביולוגיים חדשניים.
החברה משתמשת בתאים המופקים משליות לפיתוח מועמדים למוצרים לטיפול במצבים רפואיים

חמורים כמו זיהומים, דלקות, איסכמיה, פגיעות שרירים, מחלות המטולוגיות ותסמונת קרינה חריפה.
לאחרונה הרחיבה החברה את פעילותה בתגובה למגפת הקורונה העולמית וטיפלה במספר חולים עם

COVID19 עם כשל נשימתי חריף. הטיפול ניתן במסגרת תוכנית לטיפול חמלה, טיפול המאפשר
לטפל בחולים אנושים בתרופות בלתי מאושרות. 

המימון יתמוך במחקר ובפיתוח של פלוריסטם באיחוד האירופי, ובמיוחד בפלטפורמת הטיפול התאי
המשקם שלה. כמו כן הוא יאפשר לחברה לקדם את ההוצאה לשוק של המועמדים המובילים שלה

הנמצאים בפיתוח. החברה היא העסק הישראליאירופי הראשון הנהנה מקבלת ערבות מהקרן
האירופית להשקעות אסטרטגיות, לבה של תוכנית ההשקעות עבור אירופה, שבמסגרתה פועלים יחד
הבנק האירופי להשקעות והנציבות האירופית, במטרה להמריץ את התחרותיות הכלכלית של אירופה. 

למידע נוסף

מסלול 37 – הגברת השתתפות
תאגידים ישראליים 

מסלול 37  הגברת השתתפות תאגידים
ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית, מספק
תמיכה תקציבית לחברות המעוניינות להגיש

בקשה לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי 
.Horizon 2020

לאור מגבלות תקציב וכמות הבקשות הגבוהה
למסלול זה, דיון בבקשות חדשות שיוגשו יתקיים

רק במידה ויאושר תקציב נוסף. 

למידע נוסף

מדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית
EIC Acceleratorה

EICהמדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית ה
Accelerator פורסם. המדריך מאגד

המלצותיהם של בודקי התוכנית, זוכי התוכנית
והנציגים הלאומיים האחראים על הנגשת

התוכנית, ומיועד עבור החברות המעוניינות
להגיש בקשה לקול קורא זה. כמו כן המדריך

כולל גם הסברים ודרכי פעולה להתמודדות עם
שלב הראיונות והצגת המצגת לשופטי הפאנל. 

להורדת המדריך

 אתר עבור פתרונות AI ורובוטיקה
COVID19למלחמה ב

במסגרת המלחמה של האיחוד האירופי בנגיף
הקורונה השיק האיחוד האירופי אתר עבור
פתרונות אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה

AIROBOTICS vs COVID  למלחמה בנגיף
19 initiative of the European AI Alliance
האיחוד מבקש לרכז באתר פתרונות במספר

רמות:
Solutions Repository – פתרונות קיימים
initiative Repository – פתרונות בפיתוח

suggest your ideas – רעיונות
Technology  במסגרת זו, הקול הקורא עבור
Transfer Experiment פתוח עד תאריך 15

ביוני 2020.

למידע נוסף

Open Access הנחיות חדשות ל
COVID19לפרויקטים הקשורים ב

Open הנציבות האירופית פרסמה הנחיות ל
Access, לפרויקטים העוסקים במחלת הקורונה,
לאלו החוקרים את הנגיף עצמו ונושאים רלוונטיים
נוספים.ההנחיות כוללות גם קישורים למקורות

רלוונטיים.
ההנחיות מתייחסות לחמישה אספקטים:

;The FAIR principles •
;Open access to publications •

;Open access to data •
;Data Management Plans •
;Other research outputs •

Open Access ההנחיות מפורסמות בסעיף
באתר הנציבות.

למידע נוסף

COVID19 ופרויקטיי ניידות
חוקרים ע"ש מארי ס. קירי

,Horizon 2020 פלטפורמת התוצאות של
הקצתה אזור ייעודי לתוצאות רלוונטיות ל
COVID19 שהתקבלו במסגרת פרויקטי

.H2020
כל פרויקט MSCA, כולל אלה העובדים בנושאים
הקשורים ל COVID19, יכולים אף הם להעלות
התוצאות וכל מידע רלוונטי לפלטפורמה. כמו כן,
ניתן לציין צרכי הפרויקט לטובת פיתוח תוצאות
נוספות והרלוונטיות שלהן לקביעת מדיניות.

להנחיות העלאת המידע

הנציבות האירופית משיקה את
COVID19 פורטל הנתונים

הנציבות האירופית השיקה את הפורטל במטרה
להקל על שיתוף וניתוח נתונים ולהאיץ המחקר

על וירוס הקורונה.
הפורטל יאפשר לחוקרים לשתף ולנתח נתונים
הקשורים COVID19 וכן גישה למערכי נתונים.

פורטל הנתונים COVID19 יהיה נקודת
הכניסה הראשית לפונקציות של פרויקט רחב
COVID יותר, פלטפורמת הנתונים האירופית

.19

למידע נוסף

  מצגות ארועי חיפוש שותפים בתחום הביטחון

לקראת ההגשות לקול הקורא בתחום Secure Societies, שעתיד להיסגר ב27.8.2020, התקיימו
שני אירועי חיפוש שותפים. האירוע הראשון התקיים בינואר השנה וכלל מצגות של מחפשי שותפים,
והאירוע השני התקיים באופן מקוון ב7.4.2020 וכלל הן יום מידע עם מצגות מגורמים שונים באיחוד
האירופי, והן מצגות נוספות של שותפים פוטנציאליים. ניתן לצפות במצגות משני האירועים ניתן באתר

.ISERD

למידע נוסף

אירועים

הועידה השנתית בנושא טכנולוגיות
מידע (ICT)  בקלן, גרמניה  

האירוע  לקהילת  הICT יתקיים בין התאריכים 
13.12.2020 בסימן תכנית המסגרת החדשה
Horizon Europe ופרסום הקולות הקוראים
העדכניים בתחום. במסגרת האירוע יערכו

פגישות ופורומים להרחבה והעמקת ידע וכן אירוע
ברוקראז' גדול למציאת שותפים.הנציבות
Call for פרסמה פרסם קול קורא בנושא

Exhibition המאפשר לכל פרויקט בנושא דיגיטל
להציג במהלך האירוע

לפרטים נוספים

Legal and סמינר מקוון בנושא 
Finance

הסמינר, שיתקיים ב5.5, יעסוק בהיבטים
המשפטיים והכלכליים של פרויקטים ממומנים

ויערך בהשתתפות מר דינוס אליוויזופולוס, ראש
יחידת הביקורת בנציבות האירופית.
 ,COVID19 :הנושאים שיוצגו הם

H2020  מצב נוכחי, ביקורת, וטעויות עיקריות.
הסמינר מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון מתוכנית

המסגרת וטרם הסתיימו. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD קיימה וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

לצפייה בוובינר

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 ניתן לקיים פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב17.5.2020,

בין השעות 16:0014:00 כוובינר.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://innovationisrael.org.il/ISERD/sites/default/files/inline-files/Green Deal cut-off_0.pdf
https://youtu.be/AKJnqdlrXDg
https://innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/eic-accelerator-extended-information
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/annex_bbi_gb_Amended_AWP_Budget_2020.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/IsraelPrizes/Pages/israel-prize-tashap.aspx
https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2020/04/IIA-Pluristem-press-release-FINAL-FOR-RELEASE.pdf
https://innovationisrael.org.il/iserd/horizon2020/37program
https://access2eic.eu/the-annotated-proposal-eic-accelerator-template/
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

מאי 2020

Horizon 2020  קולות קוראים

 מועדי הגשה בתוכניות שונות של הנציבות האירופית   

בתגובה למשבר ה COVID19, מועדי ההגשה בחלק מהקולות הקוראים נדחו בכדי לתת למועמדים
זמן ארוך יותר להכין את הצעותיהם. 

פלטפורמה שהינה European Research Area (ERA) corona platformהעדכונים מרוכזים ב
onestop shop המספקת מידע מקיף על הזדמנויות מימון בהתייחס לCoronavirus באיחוד

האירופי. המידע מתעדכן באופן רציף אודות דחיות תאריכי קולות קוראים ספציפיים או כאלה הקשורים
לפרויקטים ממומנים ומתמשכים בנושא COVID19, שאלות נפוצות וקישורים שימושיים אחרים.

הפלטפורמה מציגה סעיפים ייעודים לפעילויות לאומיות, הזדמנויות מימון, יוזמות ופרויקטים במדינות
החברות ובמדינות אירופה אחרות.

לכל הפרטים

פרס בנושא סוללות חדשניות לרכב
אלקטרוני  

הנציבות האירופית השיקה את פרס מועצת
החדשנות האירופית (EIC) בנושא סוללות

חדשניות לרכב אלקטרוני, בשווי של 10 מיליון
אירו. 

הפרס יוענק על פיתוח מצבר בטוח ובר קיימא
לרכבים חשמליים באמצעות פיתוח חומרים
חדשים וכימיה חדשה ותוך שימוש בחומרים
הזמינים באירופה בעלות נמוכה. מדובר על

פיתוח אבטיפוס שיכול להניע רכב חשמלי עם
ביצועים דומים מבחינת טווח וזמן הטעינה כמו

רכב משפחתי קטן ומופעל על בנזין / דיזל.
הסוללה צריכה להיות בעלת עלות נמוכה יחסית,
עמידה, בטוחה וניתנת למחזור מלא. הפרס נועד
להתמודד עם אתגר קצב האימוץ האיטי של כלי
רכב חשמליים בעלי פליטת אפס עד כה, בעיקר

בגלל מגבלות הסוללות הקיימות, היקרות
הטווחים המוגבלים וזמני הטעינה הארוכים.

לפרטים נוספים

קול קורא בתוכנית אנרגיה

מעבר לאנרגיה נקייה דורש, נוסף לפיתוח
טכנולוגי, גם הבנה של מגוון נושאים בתחומי מדעי

החברה. התייחסות לנושאים אלה תאפשר
מעורבות אזרחים ויובילו לקבלה חברתית טובה,
התמודדות עם שינויים חדשים במשטר אנרגטי,

ויתרונות חברתיים. 
המטרה לספק הבנה טובה של הגורמים

החברתיים השונים, ויחסי הגומלין עם צדדים
הנוגעים לטכנולוגיות, רגולציה, והשקעות,

במטרה לתמוך במחקר ובפיתוח, ולהניב המלצות
מעשיות לגיוס האזרחים להשגת את מטרות

האנרגיה הנקייה במדינות השונות. 
בחודש מאי צפוי להיערך מפגש עם חוקרים

מאזור בוואריה סביב נושא זה ונושאים נוספים
בתוכנית האנרגיה. זו הזדמנות לפגוש שותפים

אפשריים, לחשוב יחד על קונספט להצעה
משותפת, וליצור מאגדים.

מועד אחרון להגשת הצעות: 1.9.2020

לקול הקורא

EIC Accelerator קול קורא 
לחברות מצטיינות   

EIC לקראת מועד ההגשה הבא בתוכנית ה
Accelerator פורסמה תוכנית העבודה הסופית.

הקול הקורא שייסגר בתאריך ה19.5.2020
יתמקד בהגשות של חברות מצטיינות העוסקות

בתחום ה"גרין דיל" וחברות המובלות בידי נשים. 
באתר ISERD ניתן למצוא את כל המידע בנושא,

כמו גם מצגת בנושא הגרין דיל, ווובינר יעודי
לחברות המתמחות בתחום.

למידע נוסף

BioBased קולות קוראים בתוכנית
Industry

תוכנית Bio Based Industry למימון מו"פ
ופתרונות בניקיימא בתחומי ייצור ותהליכים

מבוססי חומרים ביולוגים, אורגניים וחומרי טבע
נפתחה להגשה בתקציב כולל של כ 100 מיליון

אירו. התכנית מיועדת, בין היתר לקידום פתרונות
סביבתיים יעילים שיוכלו לתת ערך כלכלי לטיפול

וניצול פסולת ממקורות שונים ולקידום כלכלה
מעגלית. 

מועד אחרון להגשה: 3.9.2020

למידע נוסף

חדשות ועדכונים 

ברכות לפרופ' קלפטר ופרופ' זמיר

Horizon מברכת את פרופ' יוסף (יוסי) קלפטר, יועץ ות"ת למו"מ להצטרפות ישראל לתכנית ISERD
ERC ופרופ' דני זמיר, המשמש כפאנלסט בראיונות ההכנה ל Europe

על זכייתם בפרס ישראל לשנת התש"פ, על תרומתם הייחודית לקידום המחקר בישראל,
ועל עזרתם להצלחת ישראל בתכנית המסגרת האירופית למחקר ולחדשנות.

 הבנק האירופי להשקעות (EIB), חתם על הסכם שיתוף פעולה עם רשות
החדשנות בנושא ביוקונברג'נס ותחום הבריאות וכן חתם הסכם מימון בסך 50
מיליון אירו עם חברת פלוריסטם לפיתוח טיפולים לCOVID19 ולצרכים

רפואיים ללא מענה

הבנק האירופי להשקעות (EIB) מגבה את פלוריסטם באמצעות מימון בגובה 50 מיליון אירו, אשר יעזור
לחברה לקדם את הפיתוח הקליני של טיפולים תאיים, המיועדים למספר מצבים רפואיים

חמורים. עסקה זו היא הפרויקט הישראליאירופי הראשון המובטח על ידי הקרן האירופית להשקעות
אסטרטגיות, עמוד התווך הפיננסי של "תוכנית ההשקעות עבור אירופה", יוזמה משותפת של הבנק

האירופי להשקעות והנציבות האירופית.  
פלוריסטם היא חברה הפועלת בתחום הרפואה המשקמת, המתמקדת במוצרים ביולוגיים חדשניים.
החברה משתמשת בתאים המופקים משליות לפיתוח מועמדים למוצרים לטיפול במצבים רפואיים

חמורים כמו זיהומים, דלקות, איסכמיה, פגיעות שרירים, מחלות המטולוגיות ותסמונת קרינה חריפה.
לאחרונה הרחיבה החברה את פעילותה בתגובה למגפת הקורונה העולמית וטיפלה במספר חולים עם

COVID19 עם כשל נשימתי חריף. הטיפול ניתן במסגרת תוכנית לטיפול חמלה, טיפול המאפשר
לטפל בחולים אנושים בתרופות בלתי מאושרות. 

המימון יתמוך במחקר ובפיתוח של פלוריסטם באיחוד האירופי, ובמיוחד בפלטפורמת הטיפול התאי
המשקם שלה. כמו כן הוא יאפשר לחברה לקדם את ההוצאה לשוק של המועמדים המובילים שלה

הנמצאים בפיתוח. החברה היא העסק הישראליאירופי הראשון הנהנה מקבלת ערבות מהקרן
האירופית להשקעות אסטרטגיות, לבה של תוכנית ההשקעות עבור אירופה, שבמסגרתה פועלים יחד
הבנק האירופי להשקעות והנציבות האירופית, במטרה להמריץ את התחרותיות הכלכלית של אירופה. 

למידע נוסף

מסלול 37 – הגברת השתתפות
תאגידים ישראליים 

מסלול 37  הגברת השתתפות תאגידים
ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית, מספק
תמיכה תקציבית לחברות המעוניינות להגיש

בקשה לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי 
.Horizon 2020

לאור מגבלות תקציב וכמות הבקשות הגבוהה
למסלול זה, דיון בבקשות חדשות שיוגשו יתקיים

רק במידה ויאושר תקציב נוסף. 

למידע נוסף

מדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית
EIC Acceleratorה

EICהמדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית ה
Accelerator פורסם. המדריך מאגד

המלצותיהם של בודקי התוכנית, זוכי התוכנית
והנציגים הלאומיים האחראים על הנגשת

התוכנית, ומיועד עבור החברות המעוניינות
להגיש בקשה לקול קורא זה. כמו כן המדריך

כולל גם הסברים ודרכי פעולה להתמודדות עם
שלב הראיונות והצגת המצגת לשופטי הפאנל. 

להורדת המדריך

 אתר עבור פתרונות AI ורובוטיקה
COVID19למלחמה ב

במסגרת המלחמה של האיחוד האירופי בנגיף
הקורונה השיק האיחוד האירופי אתר עבור
פתרונות אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה

AIROBOTICS vs COVID  למלחמה בנגיף
19 initiative of the European AI Alliance
האיחוד מבקש לרכז באתר פתרונות במספר

רמות:
Solutions Repository – פתרונות קיימים
initiative Repository – פתרונות בפיתוח

suggest your ideas – רעיונות
Technology  במסגרת זו, הקול הקורא עבור
Transfer Experiment פתוח עד תאריך 15

ביוני 2020.

למידע נוסף

Open Access הנחיות חדשות ל
COVID19לפרויקטים הקשורים ב

Open הנציבות האירופית פרסמה הנחיות ל
Access, לפרויקטים העוסקים במחלת הקורונה,
לאלו החוקרים את הנגיף עצמו ונושאים רלוונטיים
נוספים.ההנחיות כוללות גם קישורים למקורות

רלוונטיים.
ההנחיות מתייחסות לחמישה אספקטים:

;The FAIR principles •
;Open access to publications •

;Open access to data •
;Data Management Plans •
;Other research outputs •

Open Access ההנחיות מפורסמות בסעיף
באתר הנציבות.

למידע נוסף

COVID19 ופרויקטיי ניידות
חוקרים ע"ש מארי ס. קירי

,Horizon 2020 פלטפורמת התוצאות של
הקצתה אזור ייעודי לתוצאות רלוונטיות ל
COVID19 שהתקבלו במסגרת פרויקטי

.H2020
כל פרויקט MSCA, כולל אלה העובדים בנושאים
הקשורים ל COVID19, יכולים אף הם להעלות
התוצאות וכל מידע רלוונטי לפלטפורמה. כמו כן,
ניתן לציין צרכי הפרויקט לטובת פיתוח תוצאות
נוספות והרלוונטיות שלהן לקביעת מדיניות.

להנחיות העלאת המידע

הנציבות האירופית משיקה את
COVID19 פורטל הנתונים

הנציבות האירופית השיקה את הפורטל במטרה
להקל על שיתוף וניתוח נתונים ולהאיץ המחקר

על וירוס הקורונה.
הפורטל יאפשר לחוקרים לשתף ולנתח נתונים
הקשורים COVID19 וכן גישה למערכי נתונים.

פורטל הנתונים COVID19 יהיה נקודת
הכניסה הראשית לפונקציות של פרויקט רחב
COVID יותר, פלטפורמת הנתונים האירופית

.19

למידע נוסף

  מצגות ארועי חיפוש שותפים בתחום הביטחון

לקראת ההגשות לקול הקורא בתחום Secure Societies, שעתיד להיסגר ב27.8.2020, התקיימו
שני אירועי חיפוש שותפים. האירוע הראשון התקיים בינואר השנה וכלל מצגות של מחפשי שותפים,
והאירוע השני התקיים באופן מקוון ב7.4.2020 וכלל הן יום מידע עם מצגות מגורמים שונים באיחוד
האירופי, והן מצגות נוספות של שותפים פוטנציאליים. ניתן לצפות במצגות משני האירועים ניתן באתר

.ISERD

למידע נוסף

אירועים

הועידה השנתית בנושא טכנולוגיות
מידע (ICT)  בקלן, גרמניה  

האירוע  לקהילת  הICT יתקיים בין התאריכים 
13.12.2020 בסימן תכנית המסגרת החדשה
Horizon Europe ופרסום הקולות הקוראים
העדכניים בתחום. במסגרת האירוע יערכו

פגישות ופורומים להרחבה והעמקת ידע וכן אירוע
ברוקראז' גדול למציאת שותפים.הנציבות
Call for פרסמה פרסם קול קורא בנושא

Exhibition המאפשר לכל פרויקט בנושא דיגיטל
להציג במהלך האירוע

לפרטים נוספים

Legal and סמינר מקוון בנושא 
Finance

הסמינר, שיתקיים ב5.5, יעסוק בהיבטים
המשפטיים והכלכליים של פרויקטים ממומנים

ויערך בהשתתפות מר דינוס אליוויזופולוס, ראש
יחידת הביקורת בנציבות האירופית.
 ,COVID19 :הנושאים שיוצגו הם

H2020  מצב נוכחי, ביקורת, וטעויות עיקריות.
הסמינר מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון מתוכנית

המסגרת וטרם הסתיימו. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD קיימה וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

לצפייה בוובינר

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 ניתן לקיים פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב17.5.2020,

בין השעות 16:0014:00 כוובינר.

להרשמה

Sent with ActiveTrail software

https://dih-hero.eu/call/technology-transfer-experiment-open-call-2020/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-guidelines-oa-covid-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform/search;campaigns=1
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Creating+a+Project+Result
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/find-partners-2018-2020-sec-calls
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2020-leading-digital-age-aims-showcase-very-best-eu-funded-ri-ict
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/event/horizon-2020-legal-and-financial-seminar-552020


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

הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

מאי 2020

Horizon 2020  קולות קוראים

 מועדי הגשה בתוכניות שונות של הנציבות האירופית   

בתגובה למשבר ה COVID19, מועדי ההגשה בחלק מהקולות הקוראים נדחו בכדי לתת למועמדים
זמן ארוך יותר להכין את הצעותיהם. 

פלטפורמה שהינה European Research Area (ERA) corona platformהעדכונים מרוכזים ב
onestop shop המספקת מידע מקיף על הזדמנויות מימון בהתייחס לCoronavirus באיחוד

האירופי. המידע מתעדכן באופן רציף אודות דחיות תאריכי קולות קוראים ספציפיים או כאלה הקשורים
לפרויקטים ממומנים ומתמשכים בנושא COVID19, שאלות נפוצות וקישורים שימושיים אחרים.

הפלטפורמה מציגה סעיפים ייעודים לפעילויות לאומיות, הזדמנויות מימון, יוזמות ופרויקטים במדינות
החברות ובמדינות אירופה אחרות.

לכל הפרטים

פרס בנושא סוללות חדשניות לרכב
אלקטרוני  

הנציבות האירופית השיקה את פרס מועצת
החדשנות האירופית (EIC) בנושא סוללות

חדשניות לרכב אלקטרוני, בשווי של 10 מיליון
אירו. 

הפרס יוענק על פיתוח מצבר בטוח ובר קיימא
לרכבים חשמליים באמצעות פיתוח חומרים
חדשים וכימיה חדשה ותוך שימוש בחומרים
הזמינים באירופה בעלות נמוכה. מדובר על

פיתוח אבטיפוס שיכול להניע רכב חשמלי עם
ביצועים דומים מבחינת טווח וזמן הטעינה כמו

רכב משפחתי קטן ומופעל על בנזין / דיזל.
הסוללה צריכה להיות בעלת עלות נמוכה יחסית,
עמידה, בטוחה וניתנת למחזור מלא. הפרס נועד
להתמודד עם אתגר קצב האימוץ האיטי של כלי
רכב חשמליים בעלי פליטת אפס עד כה, בעיקר

בגלל מגבלות הסוללות הקיימות, היקרות
הטווחים המוגבלים וזמני הטעינה הארוכים.

לפרטים נוספים

קול קורא בתוכנית אנרגיה

מעבר לאנרגיה נקייה דורש, נוסף לפיתוח
טכנולוגי, גם הבנה של מגוון נושאים בתחומי מדעי

החברה. התייחסות לנושאים אלה תאפשר
מעורבות אזרחים ויובילו לקבלה חברתית טובה,
התמודדות עם שינויים חדשים במשטר אנרגטי,

ויתרונות חברתיים. 
המטרה לספק הבנה טובה של הגורמים

החברתיים השונים, ויחסי הגומלין עם צדדים
הנוגעים לטכנולוגיות, רגולציה, והשקעות,

במטרה לתמוך במחקר ובפיתוח, ולהניב המלצות
מעשיות לגיוס האזרחים להשגת את מטרות

האנרגיה הנקייה במדינות השונות. 
בחודש מאי צפוי להיערך מפגש עם חוקרים

מאזור בוואריה סביב נושא זה ונושאים נוספים
בתוכנית האנרגיה. זו הזדמנות לפגוש שותפים

אפשריים, לחשוב יחד על קונספט להצעה
משותפת, וליצור מאגדים.

מועד אחרון להגשת הצעות: 1.9.2020

לקול הקורא

EIC Accelerator קול קורא 
לחברות מצטיינות   

EIC לקראת מועד ההגשה הבא בתוכנית ה
Accelerator פורסמה תוכנית העבודה הסופית.

הקול הקורא שייסגר בתאריך ה19.5.2020
יתמקד בהגשות של חברות מצטיינות העוסקות

בתחום ה"גרין דיל" וחברות המובלות בידי נשים. 
באתר ISERD ניתן למצוא את כל המידע בנושא,

כמו גם מצגת בנושא הגרין דיל, ווובינר יעודי
לחברות המתמחות בתחום.

למידע נוסף

BioBased קולות קוראים בתוכנית
Industry

תוכנית Bio Based Industry למימון מו"פ
ופתרונות בניקיימא בתחומי ייצור ותהליכים

מבוססי חומרים ביולוגים, אורגניים וחומרי טבע
נפתחה להגשה בתקציב כולל של כ 100 מיליון

אירו. התכנית מיועדת, בין היתר לקידום פתרונות
סביבתיים יעילים שיוכלו לתת ערך כלכלי לטיפול

וניצול פסולת ממקורות שונים ולקידום כלכלה
מעגלית. 

מועד אחרון להגשה: 3.9.2020

למידע נוסף

חדשות ועדכונים 

ברכות לפרופ' קלפטר ופרופ' זמיר

Horizon מברכת את פרופ' יוסף (יוסי) קלפטר, יועץ ות"ת למו"מ להצטרפות ישראל לתכנית ISERD
ERC ופרופ' דני זמיר, המשמש כפאנלסט בראיונות ההכנה ל Europe

על זכייתם בפרס ישראל לשנת התש"פ, על תרומתם הייחודית לקידום המחקר בישראל,
ועל עזרתם להצלחת ישראל בתכנית המסגרת האירופית למחקר ולחדשנות.

 הבנק האירופי להשקעות (EIB), חתם על הסכם שיתוף פעולה עם רשות
החדשנות בנושא ביוקונברג'נס ותחום הבריאות וכן חתם הסכם מימון בסך 50
מיליון אירו עם חברת פלוריסטם לפיתוח טיפולים לCOVID19 ולצרכים

רפואיים ללא מענה

הבנק האירופי להשקעות (EIB) מגבה את פלוריסטם באמצעות מימון בגובה 50 מיליון אירו, אשר יעזור
לחברה לקדם את הפיתוח הקליני של טיפולים תאיים, המיועדים למספר מצבים רפואיים

חמורים. עסקה זו היא הפרויקט הישראליאירופי הראשון המובטח על ידי הקרן האירופית להשקעות
אסטרטגיות, עמוד התווך הפיננסי של "תוכנית ההשקעות עבור אירופה", יוזמה משותפת של הבנק

האירופי להשקעות והנציבות האירופית.  
פלוריסטם היא חברה הפועלת בתחום הרפואה המשקמת, המתמקדת במוצרים ביולוגיים חדשניים.
החברה משתמשת בתאים המופקים משליות לפיתוח מועמדים למוצרים לטיפול במצבים רפואיים

חמורים כמו זיהומים, דלקות, איסכמיה, פגיעות שרירים, מחלות המטולוגיות ותסמונת קרינה חריפה.
לאחרונה הרחיבה החברה את פעילותה בתגובה למגפת הקורונה העולמית וטיפלה במספר חולים עם

COVID19 עם כשל נשימתי חריף. הטיפול ניתן במסגרת תוכנית לטיפול חמלה, טיפול המאפשר
לטפל בחולים אנושים בתרופות בלתי מאושרות. 

המימון יתמוך במחקר ובפיתוח של פלוריסטם באיחוד האירופי, ובמיוחד בפלטפורמת הטיפול התאי
המשקם שלה. כמו כן הוא יאפשר לחברה לקדם את ההוצאה לשוק של המועמדים המובילים שלה

הנמצאים בפיתוח. החברה היא העסק הישראליאירופי הראשון הנהנה מקבלת ערבות מהקרן
האירופית להשקעות אסטרטגיות, לבה של תוכנית ההשקעות עבור אירופה, שבמסגרתה פועלים יחד
הבנק האירופי להשקעות והנציבות האירופית, במטרה להמריץ את התחרותיות הכלכלית של אירופה. 

למידע נוסף

מסלול 37 – הגברת השתתפות
תאגידים ישראליים 

מסלול 37  הגברת השתתפות תאגידים
ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית, מספק
תמיכה תקציבית לחברות המעוניינות להגיש

בקשה לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי 
.Horizon 2020

לאור מגבלות תקציב וכמות הבקשות הגבוהה
למסלול זה, דיון בבקשות חדשות שיוגשו יתקיים

רק במידה ויאושר תקציב נוסף. 

למידע נוסף

מדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית
EIC Acceleratorה

EICהמדריך לכתיבת הצעה טובה בתוכנית ה
Accelerator פורסם. המדריך מאגד

המלצותיהם של בודקי התוכנית, זוכי התוכנית
והנציגים הלאומיים האחראים על הנגשת

התוכנית, ומיועד עבור החברות המעוניינות
להגיש בקשה לקול קורא זה. כמו כן המדריך

כולל גם הסברים ודרכי פעולה להתמודדות עם
שלב הראיונות והצגת המצגת לשופטי הפאנל. 

להורדת המדריך

 אתר עבור פתרונות AI ורובוטיקה
COVID19למלחמה ב

במסגרת המלחמה של האיחוד האירופי בנגיף
הקורונה השיק האיחוד האירופי אתר עבור
פתרונות אינטליגנציה מלאכותית ורובוטיקה

AIROBOTICS vs COVID  למלחמה בנגיף
19 initiative of the European AI Alliance
האיחוד מבקש לרכז באתר פתרונות במספר

רמות:
Solutions Repository – פתרונות קיימים
initiative Repository – פתרונות בפיתוח

suggest your ideas – רעיונות
Technology  במסגרת זו, הקול הקורא עבור
Transfer Experiment פתוח עד תאריך 15

ביוני 2020.

למידע נוסף

Open Access הנחיות חדשות ל
COVID19לפרויקטים הקשורים ב

Open הנציבות האירופית פרסמה הנחיות ל
Access, לפרויקטים העוסקים במחלת הקורונה,
לאלו החוקרים את הנגיף עצמו ונושאים רלוונטיים
נוספים.ההנחיות כוללות גם קישורים למקורות

רלוונטיים.
ההנחיות מתייחסות לחמישה אספקטים:

;The FAIR principles •
;Open access to publications •

;Open access to data •
;Data Management Plans •
;Other research outputs •

Open Access ההנחיות מפורסמות בסעיף
באתר הנציבות.

למידע נוסף

COVID19 ופרויקטיי ניידות
חוקרים ע"ש מארי ס. קירי

,Horizon 2020 פלטפורמת התוצאות של
הקצתה אזור ייעודי לתוצאות רלוונטיות ל
COVID19 שהתקבלו במסגרת פרויקטי

.H2020
כל פרויקט MSCA, כולל אלה העובדים בנושאים
הקשורים ל COVID19, יכולים אף הם להעלות
התוצאות וכל מידע רלוונטי לפלטפורמה. כמו כן,
ניתן לציין צרכי הפרויקט לטובת פיתוח תוצאות
נוספות והרלוונטיות שלהן לקביעת מדיניות.

להנחיות העלאת המידע

הנציבות האירופית משיקה את
COVID19 פורטל הנתונים

הנציבות האירופית השיקה את הפורטל במטרה
להקל על שיתוף וניתוח נתונים ולהאיץ המחקר

על וירוס הקורונה.
הפורטל יאפשר לחוקרים לשתף ולנתח נתונים
הקשורים COVID19 וכן גישה למערכי נתונים.

פורטל הנתונים COVID19 יהיה נקודת
הכניסה הראשית לפונקציות של פרויקט רחב
COVID יותר, פלטפורמת הנתונים האירופית

.19

למידע נוסף

  מצגות ארועי חיפוש שותפים בתחום הביטחון

לקראת ההגשות לקול הקורא בתחום Secure Societies, שעתיד להיסגר ב27.8.2020, התקיימו
שני אירועי חיפוש שותפים. האירוע הראשון התקיים בינואר השנה וכלל מצגות של מחפשי שותפים,
והאירוע השני התקיים באופן מקוון ב7.4.2020 וכלל הן יום מידע עם מצגות מגורמים שונים באיחוד
האירופי, והן מצגות נוספות של שותפים פוטנציאליים. ניתן לצפות במצגות משני האירועים ניתן באתר

.ISERD

למידע נוסף

אירועים

הועידה השנתית בנושא טכנולוגיות
מידע (ICT)  בקלן, גרמניה  

האירוע  לקהילת  הICT יתקיים בין התאריכים 
13.12.2020 בסימן תכנית המסגרת החדשה
Horizon Europe ופרסום הקולות הקוראים
העדכניים בתחום. במסגרת האירוע יערכו

פגישות ופורומים להרחבה והעמקת ידע וכן אירוע
ברוקראז' גדול למציאת שותפים.הנציבות
Call for פרסמה פרסם קול קורא בנושא

Exhibition המאפשר לכל פרויקט בנושא דיגיטל
להציג במהלך האירוע

לפרטים נוספים

Legal and סמינר מקוון בנושא 
Finance

הסמינר, שיתקיים ב5.5, יעסוק בהיבטים
המשפטיים והכלכליים של פרויקטים ממומנים

ויערך בהשתתפות מר דינוס אליוויזופולוס, ראש
יחידת הביקורת בנציבות האירופית.
 ,COVID19 :הנושאים שיוצגו הם

H2020  מצב נוכחי, ביקורת, וטעויות עיקריות.
הסמינר מיועד לפרויקטים שקיבלו מימון מתוכנית

המסגרת וטרם הסתיימו. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD קיימה וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

לצפייה בוובינר

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 ניתן לקיים פגישות נושאיות אישיות.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב17.5.2020,

בין השעות 16:0014:00 כוובינר.

להרשמה
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