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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

אוקטובר 2019

Horizon 2020 – קולות קוראים

European קולות קוראים בנושא
Open Science Cloud

הנציבות האירופית תשיק בקרוב שני קולות
קוראים בתוכנית ענן המדע הפתוח האירופי

.(EOSC)
הEOSC יציע ל 1.7 מיליון חוקרים אירופיים
ולכ70 מיליון אנשי מקצוע במדע, טכנולוגיה,
מדעי הרוח והחברה, סביבה וירטואלית עם

שירותים פתוחים וחלקים לאחסון, ניהול, ניתוח
ושימוש חוזר בנתוני מחקר, על ידי איחוד תשתיות

נתונים מדעיות קיימות הפזורות כיום על פני
תחומים ומדינות שונות. 

הקולות הקוראים יפתחו ב19 בנובמבר 2019
ויכללו את הנושאים הבאים:

שילוב ואיחוד של מנגנון הגישה הפאןאירופי
הקיים לתשתיות מחקר ושירותים מסחריים

 .EOSC ציבוריים באמצעות פורטל
 .EOSC הגדלת הצעת השירות של פורטל

מועד אחרון להגשות: 22.4.2020

לקולות הקוראים

Europe in a Changing קול קורא
World

Europe in a Changing הקול הקורא של
World ייפתח ב5 בנובמבר 2019.

הקול הקורא עוסק בסוגיית ההגירה הגדולה
לאירופה לאחר 2014, השפעת המהפכה

הרביעית על הפרט והחברה והבנת השינויים
הגדולים המתרחשים בחברה בכל רחבי

אירופה.
אירוע השקה מרכזי לקול הקורא יתקיים

בברטיסלבה ב 1213 בנובמבר 2019. מלבד
הצגת הנושאים ע"י אנשי הנציבות האירופית,
יתקיים מושב להכרת שותפים פוטנציאלים

ומושב לטיפים חיוניים לכתיבת הצעות.
לראשונה יתקיים מושב נוסף המיועד למאגדים

בהתהוות המעוניינים לבחון את התאמת
רעיונותיהם לנושאי הקול הקורא.
מועד אחרון להגשות: 12.3.2020

לקול הקורא

קולות קוראים בבינה מלאכותית וביג דאטה לתחבורה, תעופה וייצור מתקדם 

תחת הקולות הקוראים בהורייזון לתחומי תחבורה, תעופה, חלל, וייצור מתקדם, מופיעים נושאים
רבים הכוללים מחקר ופיתוח בתחומי בינה מלאכותית, ביג דאטה, ומחשוב ענן.

מועדים אחרונים להגשות: ינואר אפריל 2020.

לפרטים נוספים

קול קורא רבלאומי בטכנולוגיות
מחשוב ומערכות מידע לחקלאות 

קול קורא רבלאומי בנושא טכנולוגיות מחשוב
ומערכות מידע בתחום חקלאות ומזון ייפתח

בקרוב בשני נושאים:
1.פיתוח ויישום פתרונות מבוססי פלטפורמות
מערכות מידע לשיתוף מידע בעל ערך בין

שחקנים שונים לאורך שרשרת הערך בתחום
חקלאות מזון. 

2.זיהוי וטיפול בחסמים הכלכליים, החברתיים
ואחרים, המונעים אימוץ נרחב של שימוש

בטכנולוגיות מחשבים ומערכות מידע במערכות
חקלאות מזון.

למידע נוסף ניתן לפנות לניר שקד

למידע נוסף

קול קורא רבלאומי בבינה מלאכותית
ובגישות מיחשוביות

קול קורא רבלאומי (ERANET) בבינה
מלאכותית מוסברת ובגישות מיחשוביות

חדשניות לקיימות סביבתית יפתח בקרוב: 
1. על מנת להביא לאימוץ נרחב של טכנולוגיית

בינה מלאכותית, האתגר הוא לפתח
אלגוריתמים של בינה מלאכותית עם שקיפות,

שיספקו הסבר פשוט וברור כיצד ומדוע התקבלו
חיזוי והחלטות מסוימות.

Big2. פיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום ה
Data של מערכות מורכבות במיוחד וכך
לאפשר פיתוח מודלים וביצוע סימולציות
באמצעות Machine Learning, שיביאו

ליישומים חדשים.
מועד אחרון להגשת בקשות: 14.2.2020

למידע נוסף ניתן לפנות לניר שקד

למידע נוסף

חדשות ועדכונים

164 חברות ישראליות הגישו במועד
הראשון של תוכנית 
EIC Acceleratorה

איחולי הצלחה ל164 חברות ישראליות אשר
הגישו במועד הראשון (9.10.19) של תוכנית

Blended בתצורת EIC Acceleratorה
 .finance

ישראל ניצבת במקום השלישי בקרב מדינות
אירופה במספר ההגשות, לאחר ספרד ואיטליה

(בהתאמה). 
סה"כ הגשות לתוכנית במועד זה עמדו על

.1,052

לפרטים נוספים על התוכנית

EyeControl הישראלית זכתה
במקום הראשון בפרס
Innovation Radar

ברכות לחברת EyeControl הישראלית על
זכייתה בפרס Innovation Radar במקום
Tech for Society הראשון, בקטגוריית

EyeControl עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי קל
ונוח לשימוש המיועד להטיב עם בעלי תסמונת

.Lockedin (LIS)
Horizon 2020 הפרס הינו חלק מתוכנית
ומיועד לחברות אשר עוסקות בהשפעת

הטכנולוגיה על החברה ואזרחיה.

למידע נוסף

Mission Assembliesפורסמו שמות הנציגים ב  
Horizon Europe  של

 .Horizon Europe  של Mission Assemblies הנציבות האירופית פרסמה את שמות הנציגים ב
תפקיד ה Mission Assemblies הוא לצמצם את חמשת אזורי המשימה הרחבים שזוהו במהלך

הדיונים על תוכנית המסגרת הבאה:
1. הסתגלות לשינויי אקלים כולל טרנספורמציה חברתית;

2.  סרטן;
3.  אוקיינוסים בריאים, ים, חופי מים יבולים;

4. ערים אקלימיותניטרליות וחכמות;
5. בריאות הקרקע והמזון.

אסיפות אלה נועדו לספק מאגר נוסף של רעיונות, ידע ומומחיות שיוכלו לייעץ לMission Boards של
Horizon Europe. ניתן לגייס כל אסיפה לשיתוף פעולה הדוק עם המועצה המתאימה שלה, תוך

התייחסות לנושאים כמו הגדרת סדרי עדיפויות של המשימה, כיצד למקסם את ההשפעה, כיצד לקיים
קשר עם בעלי העניין והציבור הרחב, כיצד למשוך קרנות פרטיות, כיצד להבטיח את ההתקשרות

והקשר עם התקשורת.
מישראל, פרופ' רחלה פופובצר מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, נבחרה לשמש נציגה

בוועדה העוסקת בסרטן.

לרשימת הנציגים

 וובינר בנושא אתיקה בפרויקטים של
Horizon 2020

,NewHoRRIzon ו SiSnet שני הפרויקטים
Getting ready for' מארגנים וובינר שכותרתו

research ethics and research integrity in
הוובינר מיועד לתמוך  .''Horizon 2020

במגישים, משתתפי פרויקטים, מנהלי מחקר
ובעלי עניין אחרים המעוניינים בטיפול בנושאים

.H2020אתיים בהגשות ל
הדוברים יתייחסו לתוכנית הערכת האתיקה

בHorizon 2020, לתהליך ההערכה האתית
העצמית, לדו"ח הסיכום האתי ולדרישות אתיות

אחרות.
הוובינר יתקיים ב 12 בנובמבר בשעה 12:00

שעון ישראל.

לפרטים ולהרשמה

וובינר בנושא מסלול 37 א'
לחברות

קהל החברות מוזמן להצטרף לוובינר על מסלול
37 א' , אשר מספק תמיכה כספית לחברות

שמגישות בקשה בתוכנית המסגרת האירופית
.Horizon 2020

הוובינר יפרט על אופן הליך ההגשה לרשות
החדשנות (טפסי ההגשה ומערכת חברות). 

EIC בוחן המקרה יהיה הגשה למסלול
.Accelerator

הוובינר יתקיים ביום רביעי, ה6.11.2019
בשעה 11:00.

להרשמה

אירועים

 מפגש חשיפה להזדמנויות מימון
בתחום הפוטוניקה

ביום חמישי ה28 בנובמבר 2019 יקיימו איגוד
תעשיות הפוטוניקה בישראל וISERD מפגש

חשיפה להזדמנויות מימון, פרויקטי מו"פ
ופלטפורמות אירופיים: קולות קוראים בתחום

הפוטוניקה בHorizon 2020, הזדמנויות
לפרויקטי מו"פ ותכניות שת"פ בילטרליות בתחום
הפוטוניקה עם חברות/ארגונים בצרפת, גרמניה

והולנד, וארגון תעשיות הפוטוניקה האירופי 
פוטוניקס 21.

Horizon 2020 הזדמנויות המימון במסגרת
לפרויקטים בטכנולוגיות פוטוניקה, במגוון רחב של

תחומי יישום, כוללות: תכנון וייצור מעגלים
בשבבים, הולוגרפיה והקרנת תלת מימד,

מיקרוסקופיה והדמיית תאים, חישה פוטונית
לאיכות מזון וסביבה, מאנרגיה סולרית לאנרגיה

כימית, ייצור מתקדם ועוד.

לפרטים ולהרשמה

כנס בנושא תוכנית הענן האירופי
למדע פתוח

כנס בנושא תוכנית הענן האירופי למדע פתוח
(EOSC) יתקיים בתאריכים 2628 בנובמבר

2019, בבודפשט, הונגריה. הכנס מאורגן על ידי
EOSCsecretariat.eu, EOSChub,

GEANT, OpenAIRE ו PRACE בשיתוף
.EOSC מועצת המנהלים של

הEOSC Syphosium יפגיש את בעלי העניין
של קהילת הEOSC ההולכת וגדלה כדי

לספק תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנושא
הענן האירופי למדע פתוח.

הכנס פתוח לנציגי מחקר ומוסדות אקדמיים,
קהילות מחקר, ארגונים עסקיים, משפחת
הפרויקטים הקשורים בEOSC, תשתיות
מחקר של האיחוד האירופי, קובעי מדיניות,

HPC, סוכנויות מימון, התעשייה, מרכזי
SDOs, חוקרים, מפרסמים, ספקי שירותי

נתונים ועוד. 

לפרטים נוספים ולהרשמה

MSCAITN יום עיון ייעודי למסלול 

יום עיון ייעודי למסלול MSCAITN ייערך
ברשות החדשנות, בירושלים, ב 26 בנובמבר

.2019
Innovative Training Networks מסלולי
תומכים בהכשרות במחקר ו / או בתכניות

דוקטורט משותפות, המיושמות על ידי שותפויות
בין גופים אירופים. ההכשרות מיועדות לחוקרים

בשלב מוקדם (סטודנטים לתואר שלישי)
ומאפשרות לצבור ניסיון במחקר באקדמיה

ומחוצה לה.
מטרות המסלול: הגדלת יכולת ההעסקה של

החוקרים, על ידי הכשרת דור חדש של חוקרים
יצירתיים, יזמיים וחדשניים בשלב מוקדם,

המסוגלים להתמודד עם אתגרים עכשוויים
ובעתיד ולהמיר ידע ורעיונות למוצרים ושירותים

לתועלת כלכלית וחברתית.
מסלול זה הינו חלק מתכנית ניידות חוקרים ע"ש

מארי ס. קירי.

לפרטים נוספים ולהרשמה

יום מידע ואירוע חיפוש שותפים 
בתחום חלל לשנת 2020

יום מידע ואירוע חיפוש שותפים לקולות הקוראים
בתחום חלל לשנת 2020 ייתקים בוורשה,

פולין  בתאריכים 1314.11.2019.
מטרת האירוע הינה הצגת הזדמנויות המימון

בתחום חלל בH2020, הצגת רעיונות
לפרוייקטים, וחיפוש שותפים.

למשתתפים תהיה הזדמנות לדון עם מחברי
תוכנית העבודה מהאיחוד האירופי ולקבל טיפים

על כתיבת הצעות. מאחר ותוכנית ההמשך
Horizon Europe נמצאת כבר בפתח – יינתן

מידע מוקדם גם על תוכנית זו.
במסגרת האירוע יתקיים אירוע חיפוש שותפים
(ברוקראז') אשר יכלול פגישות B2B אליהן יש
להירשם מראש. פגישות אלו מאפשרות למצוא

שותפים להגשת הצעה משותפת, בהתאם
לכללי התוכנית. חברות/ חוקרים שמעוניינים
להציג את הפרויקט שלהם למטרת חיפוש

שותפים לקול קורא 2020 ואינם יכולים לנסוע
לכנס, מוזמנים למלא את השקופית המצורפת
ואנו נציג אותה בכנס עבורכם. יש לשלוח את
השקופית עד לתאריך 3.11.2019 בשעה
16:00 אל: אופיר וולטש או אל דר' נילי

מנדלבליט

לפרטים נוספים ולהרשמה

EICמצגות הכוונה עבור תכנית ה
ACCELERATOR

ISERD מקיימת מצגות הכוונה וכתיבת הצעה
EIC טובה בנושא תוכנית ה

SME לשעבר) ACCELERATOR
 (Instrument

מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב2.12.2019,
,ISERD בין השעות 12:3010:00 במשרדי
בניין רשות החדשנות, גט"י מלחה ירושלים.

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 ב30.10.2019,
,ISERD בין השעות 15:0013:00 במשרדי
בניין רשות החדשנות, גט"י מלחה ירושלים.

להרשמה
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