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TOPIC CODE PAGE 
TYPE OF 

ACTION* 
BUDGET TRL* DEADLINE 

Scale up conversion of lignin into 
valuable compounds for application 

in specific market sectors 

BBI2019.SO1.D1 29 IA EUR 7 million 6-7 4/9/2019 

Produce components for various 
materials, including for food and 

feed, from microalgae 

BBI2019.SO1.D2 31 IA EUR 7 million 6-7 4/9/2019 

Use tree species and/or varieties to 
create new bio-based value chains 

BBI2019.SO1.R1 34 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Valorise the organic fraction of 
municipal solid waste through an 

integrated biorefinery at commercial 
level 

BBI2019.SO1.F1 36 IA 
EUR 15 
million 

8 4/9/2019 

 2019התפרסמו נושאים להגשות בספטמבר 
 פירוט נמצא בחוברת עבודה, בהמשך יעלו לפורטל

 לחץ/י כאןלחוברת העבודה 

 
 

YouTube: What is the Bio-based Industries 
Joint Undertaking? לחץ/י כאן 

 

Horizon 2020 
 

תכנית המסגרת למחקר ופיתוח 
 של האיחוד האירופי

2014-2020 
 

ISERD  ,היא המנהלת הישראלית למו"פ האירופי, פועלת מתוך רשות החדשנות
ומטרתה קידום השתתפות ושיתופי פעולה של גופים ישראלים בתוכנית המחקר 

 . Horizon 2020והפיתוח האירופית 
 

Horizon 2020  מעניקה לגופים ישראליים הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה עסקיים
ומחקריים עם גופים מובילים באירופה ופותחת להם שער להשתלבות אסטרטגית 

 במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה. 
מלבד מענקי המחקר והפיתוח, ההשתתפות בתוכנית מאפשרת רישות, נגישות לידע 

 רכזי מו"פ ייחודיים של האיחוד האירופי.רחב ושימוש במתקני ומ
 

, לפעילות מחקר התכנית מעניקה מימון ליצירת פרויקטים בני כמה שותפים
 ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים.

מוזמנות ומוזמנים למצגת 
החודשית שאנו ההכוונה 

 עורכים במשרדינו.
 

פש/י בעמוד האירועים ח
 לחץ/י כאן – ינובאתר

Orientation Presentation"" 

2019 Open Calls  
 
Bio-Based Economy  

 

February 2019 
 

BBI Bio-Based Industries 
יוזמה משותפת של האיחוד האירופי 

במטרה לקדם פיתוח  והתעשייה באירופה

 מסה-גיות ברות קיימא למיצוי ביווטכנול
לשילוב בתעשייה,  להפקת מגוון חומרים

 .הפחתת כמויות פסולתו מחזורבדגש על 

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi-ju-awp-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kym3mIYo_30
http://www.iserd.org.il/Events
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TOPIC CODE PAGE 
TYPE OF 

ACTION* 
BUDGET TRL* DEADLINE 

Develop breakthrough technologies 
to improve the cost-effectiveness 
and sustainability of pre-treatment 
steps within biorefining operations 

BBI2019.SO2.R2 39 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Apply microorganisms and/or 
enzymes to resolve end-of-life 

issues of plastics 

BBI2019.SO2.R3 42 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Develop surface or bulk treatments 
for improved wood-based materials 

BBI2019.SO2.R4 45 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Convert plant oils and fats into safe 
high-added-value products for 

various applications including food 
and personal care 

BBI2019.SO2.R5 47 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Apply technological combinations to 
valorise all components of biomass 

feedstock 

BBI2019.SO2.F2 49 IA 
EUR 20 
million 

8 4/9/2019 

Improve biorefinery operations 
through process intensification and 

new end products 

BBI2019.SO2.R6 52 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Model the composition of bio-based 
residual streams and its evolution to 

optimise its management and 
processing 

BBI2019.SO2.R7 55 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Develop sustainable bio-based 
materials for high-volume consumer 

products 

BBI2019.SO3.R8 57 RIA 
EUR 2-5 
million 

4-5 4/9/2019 

Develop bio-based fibres and/or 
functional molecules to improve the 

performance of textile products 

BBI2019.SO3.R9 59 RIA 
EUR 2-5 

million 
4-5 4/9/2019 

Develop bio-based high-
performance materials for various 

and demanding applications 

BBI2019.SO3.R10 62 RIA 
EUR 2-5 

million 
4-5 4/9/2019 

Produce bio-based functional 
ingredients and additives for high-

end markets 

BBI2019.SO3.D3 64 IA EUR 7 million 6-7 4/9/2019 

Demonstrate bio-based pesticides 
and/or biostimulant agents for 

sustainable increase in agricultural 
productivity 

BI2019.SO3.D4 66 IA EUR 7 million 6-7 4/9/2019 
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TOPIC CODE PAGE 
TYPE OF 

ACTION* 
BUDGET TRL* DEADLINE 

Produce high-performance bio-
based alternatives to harmful 

products or processes to protect and 
enhance human health and the 

environment 

BBI2019.SO3.F3 68 IA 
EUR 10 
million 

8 4/9/2019 

Assist brand owners to 'switch to 
bio-based' 

BBI2019.SO4.S1 71 CSA EUR 1 million  4/9/2019 

Establish methods and 
communication for applying mass 

balance principles to attribute 
biomass co-feedstock to products 

BBI2019.SO4.S2 73 CSA EUR 500 000  4/9/2019 

Shaping the bio-based economy 
through a participatory approach. 

BBI2019.SO4.S3 75 CSA EUR 2 million  4/9/2019 

*Type of action Code Funding Rate Description 

Research & 
Innovation Action 

RIA 100% לחץ/י כאן 

Innovation Actions IA 70% לחץ/י כאן 

100% For non-profit legal entities 

Coordination and 
support actions 

CSA 100% לחץ/י כאן 

*TRL Technology Readiness Level 

TRL 4  Technology validated in lab 
TRL 5  Technology validated in relevant environment 

(industrially relevant environment in the case of 
key enabling technologies) 

TRL 6  Technology demonstrated in relevant 
environment (industrially relevant environment in 
the case of key enabling technologies) 

TRL 7  System prototype demonstration in operational 
environment 

TRL 8 System complete and qualified 

YouTube: BBI JU Info Day 2018 לחץ/י כאן 
 

  אתר היוזמה – לחץ/י כאן
 

להגשה  מערכת חיפוש שותפים
 לנושאים השונים – לחץ/י כאן

 

 חברות התעשייה המעורבות – לחץ/י כאן
 

*חיפוש שותפים*  

במערכת חיפוש חיפוש שותפים  1
 –השותפים של היוזמה 

 לחץ/י כאן
  

בתכניות השונות חיפוש פרויקטים קודמים שזכו  3
לפי מילות מפתח ויצירת קשר עם  -של הורייזן 

 –השותפים השונים 
 לחץ/י כאן

  - איתנו קשר ונשמח לסייע רוצ 4

    chwimmer@iserd.org.ilSagit.H      ד"ר חגית שוימר
 

 Guy@iserd.org.il            גיא כהן
 

 שותפים בפרויקטים שזכו בעבר –
 לחץ/י כאן

 

 -תכניתשותפים שזכו בעבר בחיפוש  2
 לחץ/י כאן

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-d-ria_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-d-ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-d-csa_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UfnSCUrpp0I
https://www.bbi-europe.eu/
https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/register
https://biconsortium.eu/membership/full-members
https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/register
https://cordis.europa.eu/projects/en
mailto:hagit.schwimmer@iserd.org.il
mailto:Guy@iserd.org.il
https://www.bbi-europe.eu/projects
https://www.bbi-europe.eu/projects
https://www.bbi-europe.eu/projects

