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DRAFT 

 2023-2024לשנים  Horizon Europeהזדמנויות מימון בתוכנית  
 

 אקלימית  תניטרליושינויים הנדרשים לקראת מענה להמדעי האקלים ו 
 

Destination 1 – Climate sciences and responses for the transformation 
towards climate neutrality 

   קול קורא.  תאריך הגשה ותקציב לפרויקט בכל, האקליםאת כותרות הקולות הקוראים בתחום מציג עלון זה 

 קישור(. בכדי להבין את הדרישות באופן מלא, יש לקרוא את הקול הקורא המלא באתר הנציבות האירופית )

 בלבד.  באתרשמתואר  כפי הנדרשים בקול הקורא יש לענות על כל הפרטים   המוגשת   בהצעה

 מהי תוכנית הורייזון אירופה?
( היא תוכנית המסגרת לקידום מדע וחדשנות של הנציבות האירופית. זו התוכנית הגדולה מסוגה  Europe-Horizonאירופה" )-"הורייזן 

)  100  - בה כבעולם, ותקצי יורו לשבע שנים  (. התוכנית מציעה תמיכה במו"פ בכל תחומי המדע, החדשנות  2021-2027מיליארד 
 והטכנולוגיות, ולאורך שלבי המחקר והפיתוח השונים. 

 התוכנית כוללת מסלולים רבים ותוכניות משנה.   
 ? מה מקבלים

  , 100%ינם למטרות רווח תמיד זכאים למימון בשיעור גופים שא -  מהתקציב  100%-70%בשיעור מימון של לפרויקט  מענק   •
 , תלוי בקול הקורא 100%-ולעיתים ל 70%-וחברות לעיתים ל 

 מהתקציב שלכם בפרויקט להוצאות עקיפות )ללא חובת הוכחה(  25%תקורה של  •

 למי זה מתאים ומה תנאי הסף?
ותעשיה, וגם לצרכני קצה, משתמשים ואתרי פיילוט, גופים  : אקדמיה  למימון  זכאי  בישראל  רשומה  משפטית  ישות  שהוא  גוף   כל

 ציבוריים, רגולטורים, בעלי עניין שונים ושחקנים נוספים בשרשרת הערך. 
מאגד הוא קבוצת שותפים הכוללת לפחות שלושה שותפים משלוש    –לקולות הקוראים בעלון זה היא במסגרת מאגד בלבד    ההגשה

 ם הצעה לפרויקט משותף. מדינות שונות, הבונים יחד ומגישי
 

 ? ? למה אי אפשר לבדמאגדזה   מה
כדי לפתור אתגרים כה גדולים ומורכבים, לגייס מחזיקי עניין ושחקנים שונים בשרשרת הערך, לתרום להשגת תוצרים ויעדי אימפקט  

 . ם תחומיים וחוצי סקטוריולהביא תוצאות למודעות ושימוש קהלי יעד, יש צורך בפרויקטים קבוצתיים גדולים, בינלאומיים, בינ
 

 כדי להיערך להגשה? שצריך לעשות מה הצעדים הבאים אז  

 בדיוק לשם כך נועד העלון )את/ה נמצאים כאן(  – שמתאים לעניין ולמומחיות שלכם למצוא קול קורא   .1
 למצוא שותפים מתאימים שיכולים לענות יחד אתכם על דרישות הקול הקורא  .2
 ייעודית להגשהלכתוב הצעה בתבנית  .3
 את ההצעה.   ולהגיש און ליין באתר הנציבות האירופית להירשם  .4

 

קוראים המוצגים בעלון זה הם בגדר  ה, קולות הנציבות האירופית ופרסומם הרשמי של הקולות קוראים באתר  2023מאי עד לחודש 
 , הדרישות, התקציב, המועדים, הכותרות וכל פרט עשויים להשתנות. טיוטה

 הגשת הצעה לפרויקט תיעשה על בסיס הטקסט המלא של הקול הקורא לאחר שיפורסם באופן רשמי על ידי הנציבות האירופית. 
 ול קורא מהרשימה יש לעיין בטיוטת תוכנית העבודה )צרו קשר לקבלת התוכנית( על מנת לעיין בטקסט המלא של ק

 אנו מעבירים אליכם מידע זה על מנת שתוכלו להתחיל להיערך להגשה כבר עכשיו. 
 
 
 
 
 

  לפרטים נוספים, פנו אלינו!

Asaf Aharon |  Asaf.Aharon@iserd.org.il  |  03- 5118120 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
mailto:Asaf.Aharon@iserd.org.il
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Destination – Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality 
The activities implemented under this section will enable the transition to a climate-neutral and resilient society and 

economy through improving the knowledge of the Earth system and the ability to predict and project its changes under 

different natural and socio-economic drivers. This includes a better understanding of society’s response and behavioural 

changes, allowing a better estimation of the impacts of climate change and the design and evaluation of solutions and 

pathways for climate change mitigation and adaptation and related social transformation. 

Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Project 
[M€]  

No. of 
Projects Action Deadline 

Battery value chain 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-01: 
Further climate knowledge through advanced 
science and technologies for analysing Earth 
Observation and Earth System Model data 

 8 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-02: 
Climate-related tipping points  7 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-03:  
Climate impacts of a hydrogen economy  4 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-04:  
Improved knowledge in cloud-aerosol interaction  8 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-05: 
Science for successful, high-integrity voluntary 
climate initiatives 

 6 1 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-06:  
Broadening the range of policy options in transition 
pathway analysis 

 5 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-07: 
Modelling for local resilience - Developments in 
support of local adaptation assessments and plans 

 12 1 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-08:  
Solar Radiation Modification: governance of 
research 

 3 1 CSA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-09: 
Behavioural change and governance for systemic 
transformations towards climate resilience 

 4 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-10:  
Improving the evidence base regarding the impact 
of sustainability and climate change education and 
related learning outcomes 

 5 1 RIA 18.4.2023 
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Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Project 
[M€]  

No. of 
Projects Action Deadline 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-11: 
Needs-based adaptation to climate change in 
Africa 

 5 2 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-12: 
EU-China international cooperation on pathways to 
carbon neutrality: focusing on decarbonisation, 
energy efficiency and socio-economic implications 
of the transition 

 5 1 RIA 18.4.2023 

HORIZON-CL5-2023-D1-01-13: 
EU-China international cooperation on blue carbon  5 1 RIA 18.4.2023 

2014 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-01: 
Enhanced quantification and understanding of 
natural and anthropogenic methane emissions and 
sinks 

 

15 1 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-02: 
Inland ice, including snow cover, glaciers, ice 
sheets and permafrost, and their interaction with 
climate change 

 

6- 7.5 3 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-03: 
Paleoclimate science for a better understanding of 
the short- to long-term evolution of the Earth 
system 

 

15 1 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-04: 
Improved toolbox for evaluating the climate and 
environmental impacts of trade policies 

 

6 2 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-05: 
Next generation low-emission, climate-resilient 
pathways and NDCs for a future aligned with the 
Paris Agreement 

 

4.5 3 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-06: 
The role of climate change foresight for primary 
and secondary raw materials supply 

 

5 1 RIA 6.4.2024 

HORIZON-CL5-2024-D1-01-07: 
Quantification of the role of key terrestrial 
ecosystems on the carbon cycle and related climate 
effects 

 

10 2 RIA 6.4.2024 

 


