
 
 
 
 

 

 
AQ& –11.2020 09. –HEU Updates and Novelties  

 
1. When do you think will be the first submission during 2021?? 

✓ We do not know yet. There are talks to delay publishing the first calls 
towards the end of Q1 of 2021  

2. Is the FTI program still a part of Horizon Europe? 
✓ No, FTI will not appear in the Horizon Europe Programme 

3. Will there be any framework similar to the FTI to take its place? 
✓ No 

4. Does the FET program still exist in HE? Is it changed? 
✓ It will still exist under Pillar 3  

5. Is the Red Team service only for industry, or for Academia too? 
✓ Currently it is for industry only – this may change later on 

6. How do you sign up to become an evaluator? 
✓ On the EC Portal - https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert  
7. What is known about the EIC for SMEs under HE? 

✓ Currently we know there are updates and changes, but a final Work 
Programme has not yet been published so we will be able to share 
more information later on 

8. Is the track of "synergy grants" continuing? 
✓ If you are referring to the ERC synergy - not in 2021, it will resume in 

2022 
9. Are all the pillars within these missions? Meaning: are these (= the 

missions) the only subjects for proposals? 
✓ No, in addition to the mission calls for proposals there will also be 

thematic calls for proposals 
10. Since the proposals will be shorter, are there changes expected in the 

structure, such as fewer tables? 
✓ We do anticipate less requirements in the proposal structure due to 

the decreased page limit, but we have not yet seen the plan for the 
new documents 

11. How can the evaluator not know about the partners at the beginning, as 
sometimes cooperation is essential (Optical communications, for example) 

✓ As mentioned, in some calls where possible, the first stage will be 
anonymous. There will still be time for the evaluator to go over the 
participants in the second stage of submission 

12. when will you be able to share the draft ? 
✓ We are not able to share draft Work Programmes, they will be shared 

when they are final 
13. The European Commission has funded, as part of the Horizon 2020 Space 

Work Programme 2014, a Programme Support Activity (PSA) for the 
implementation of a Strategic Research Cluster (SRC) on “In-Space electrical 
propulsion and station keeping”. The “Electric Propulsion Innovation & 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


 
 
 
 

 

Competitiveness” (EPIC) is the PSA project for the Electric Propulsion 
cluster. 

✓ According to the Partnerships published, there is one anticipated for 
the Space topic - Global competitive space systems 

 
 ? ההמשך בתוכנית להשתתפות, ישראל מדינת תקציב אושר, תקציבית מבחינה  האם .14

 וההנחה תתוקצב התכנית  זאת  עם  יחד . עדיין אושר לא ישראל מדינת  תקציב ✓
 שיוגש התקציב במסגרת  תאושר שהיא היא שלנו

 או, HE-ל להצטרף  להסכים לא לישראל  לגרום  עלולה  ACs- ל ההחזר נוסחת שינוי האם .15
 ?להצטרף ישראל מצד  הוחלט משמעית-חד שכבר
  ממה יותר להרוויח אפשרות  לה אין אם  גם  בתכנית  בהשתתפות  ערך רואה ישראל ✓

 משלמת שהיא
  ?בתקציב הנוספים מיליארד החמישה  מקור על שוב  לחזור בבקשה  אפשר .16

 כסף בין הבדל אין מבחינתנו .כחוב הנציבות  ידי על יגוייסו הנוספים  מיליארד  5-ה ✓
 כחוב שיגוייס כסף לבין שיתוקצב

 ?הצעה  מלהגיש מנוע בודק האם .17
הוא אינו יכול להיות בודק של טופיק אליו הוא גם אינו מנוע מהגשת בקשה. בודק  ✓

 הצעהש מתכנן להגי
 ? נכון. אירופאיים שותפים חייבים אז, נכון הבנתי אם .18

משפטיות שונות ישויות  3החובה הבסיסית היא לפחות  כן. –בתוכניות מאגדים  ✓
  –מדינות שונות כאשר לפחות ישות אחד היא ממדינת איחוד אירופי  3מלפחות 

Member State 
  ברור האם? נלווית עדיין תהיה  לא ישראל כאשר הראשונים לקולות ההגשה  תתבצע איך .19

 יהיה  ישראל של האסוציאציה  בהסכם אם  גם סי .אר.אי ה  לתוכנית לגשת  תוכל שישראל
 ?קואורדינטורית להיות תוכל  לא  שישראל כתוב
ת לקולות הקוראים הראשונים כל עוד יש הסכם אסוציאציה  לא תהיה מניעה לגש ✓

 Grant Agreement –לפני חתימה על הסכם המענק ושר מא
 ?חולים לבתי גם פתוח 37 מימון מסלול .20

 , רק לתעשייהלא ✓
 ותשלהג  א37 הטבה  שאין היא המשמעות, יחידתיות להגשות לא  כבר א37 הטבה  אם אז .21

 ?? EIC Accelrator של
 EIC ACCELERATORל רלוונטי יהיה לא 37 מסלול. נכון ✓

 ?במאגדים היא missions-ל ההגשה  האם .22
 כן. ✓

  יצטרכו התמטיים הקולות והאם ?המשימות תחת הקולות לפרסום צפי יש האם .23
 ?למשימות הם אף להתייחס
כול  אבל י  2021היא כבר ברבעון הראשון של השאיפה  – פרסום אין כרגע צפי ל ✓

להיות שיהיה עיכוב. הקולות של המשימות יהיו יותר חוצי נושאים ורוחביות, אז  
חלקית עם הקולות התמטיים אבל הקולות של יכול להיות שתהיה חפיפה 

 המשימות צפויות להיות רחבות יותר
 ?המענק בהסכם שינויים לבקש יכול משתתף כל האם .24

 ו"משות מ, בהם יהיה ניתן לעEIC-תוכנית, כמו היהיו  –זה תלוי בתוכנית  ✓
  -אליו  ישירות לשייך וניתן אישי פרופיל יהיה  שבו בפורטל השינוי  לגבי  להסבר בהמשך .25

  דרך, היום לעשות שניתן כמו PIC ה  תבאמצעו הגשות  אחר  לעקוב יוכל ארגון האם
 ?LEAR ה  חשבון



 
 
 
 

 

ר  הדרכים לעקוב אחיישארו  Account Administrator- או ה LEAR-אכן, חשבון ה ✓
 ההגשות של הארגון

 ?שלו המשימה  את כלל יסיים לא השותפים אחד  אם יקרה  מה  - Lump Sum תחת  .26
 ?תשלום נקבל לא האם
תבצע רק לאחר שכל השותפים אשר עובדים על אותה חבילת אכן, התשלום י ✓

 ת דיווחאותה תקופעבודה יסיימו את המשימות שהוגדרו להם ל
- קבלני למעט ההוצאה  סעיפי  כל  על  להתווסף רכישות על ימשיך  תקורה  25% האם" .27

 ?" Lump Sum  כולל   סכום  של במקרה  יקרה  מה  ?  שינוי שיש או שנה מ
תקורה ימשיכו לחול על סעיפי כוח אדם והוצאות אחרות ולא על  25% –נוי אין שי ✓

יב  גדיר תקציב זהו התקצהאיחוד מ אם  –זה תלוי בסוג  LS-קבלנות משנה. בנוגע ל
הסופי ללא תוספת תקורה. אם הפרויקט הוא שקובע את התקציב, זה נעשה 

של עלויות ותוספת פירוט עם  –תו אופן של בניית תקציב בפרויקטים אחרים באו
 קורה שמחושבתת 

 ב"מארה  שותפים עם קורה  מה  .28
ם יה קול קורא ותנאיההשתתפות תהיה תלובדומה למה שקורה בתוכנית הזאת,  ✓

 )מימון עצמי ולא מהאיחוד לדוגמה(
 


