
 

 

 

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/ 

 2023-2024לשנים  Horizon Europeהזדמנויות מימון בתוכנית  
 כלכלה -כלכלה מעגלית וביו 

Destination 3 - Circular economy and bioeconomy sectors  
 

   קול קורא.  תאריך הגשה ותקציב לפרויקט בכל, כלכלה -כלכלה מעגלית וביואת 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%גופים שאינם למטרות רווח תמיד זכאים למימון בשיעור  -  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?
אקדמיה ותעשיה, וגם לצרכני קצה, משתמשים ואתרי פיילוט, גופים  :  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

 ומגישים הצעה לפרויקט משותף.  מדינות שונות, הבונים יחד
 

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

 . ם ים, בינתחומיים וחוצי סקטוריולהביא תוצאות למודעות ושימוש קהלי יעד, יש צורך בפרויקטים קבוצתיים גדולים, בינלאומי
 

 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  ה, קולות פרסומם הרשמי של הקולות קוראים באתר הנציבות האירופיתאו  2022דצמבר עד לחודש 
 , הדרישות, התקציב, המועדים, הכותרות וכל פרט עשויים להשתנות. בגדר טיוטה

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

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

 
 
 
 

 לפרטים נוספים, פנו אלינו! 

Ofir Weltsch Loval |  Ofir.Weltsch@iserd.org.il  |  03- 5118181 
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Destination – Circular economy and bioeconomy sectors 
This destination and its topics target climate-neutrality, zero pollution , fair and just circular and bioeconomy transitions, 

covering safe, integrated circular solutions at territorial and sectoral levels, for important material flows and product 

value chains, such as the textiles, electronics,, chemicals, packaging, tourism, plastics and construction, as well as key 

bioeconomy sectors such as sustainable bio-based systems , sustainable forestry, small-scale rural bio-based solutions, 

environmental services and aquatic (including marine and freshwater) value chains. 

Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Grant 
[M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

Destination 3 - Circular economy and bioeconomy sectors 

Enabling a circular economy transition 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-1: Enhancing 
collaboration between Circular Cities and Regions 
Initiative's (CCRI) supporting organisations 

- 2.5 1 CSA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-2: One hundred 
circular model households: making European 
households sustainable through inclusive circular 
practices 

6-8 6 3 IA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-3: Harnessing the 
innovation potential and market uptake of 
successful circular economy water related projects 

- 2 1 CSA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-1-two-stage: Circular 
Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular 
systemic solutions 

- 9-10 6 IA 

28.3.23 
(First stage) 

26.9.23 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-2-two-stage: Novel, 
sustainable and circular bio-based textiles 

6-8 7 2 IA 

28.3.23 
(First stage) 

26.9.23 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-1: Circular Cities and 
Regions Initiative’s project development assistance 
(CCRI-PDA) 

- 2 6 CSA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-2: Circular solutions 
for textile value chains based on extended 
producer responsibility 

6-8 7 2 IA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-3: Innovative 
circular solutions for furniture 6-8 5 2 IA 24.2.2024 
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Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Grant 
[M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-4: Systemic circular 
solutions for a sustainable tourism - 5 2 IA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CIRCBIO-01-5: Circular 
bioeconomy start-up villages - 0.8 3 CSA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-1-two-stage: Circular 
solutions for textile value chains through 
innovative sorting, recycling, and design for 
recycling 

5-6 5 3 RIA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage: 
Increasing the circularity in plastics value chains 

6-8 5 2 IA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-3-two-stage: 
Increasing the circularity in electronics value chains 

6-8 5 2 IA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-4-two-stage: New 
circular solutions and decentralised approaches for 
water and wastewater management 

6-8 5 3 IA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

Innovating sustainable bio-based systems and the bioeconomy 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-4: Land-based 
bioprospecting and production of bioactive 
compounds and functional materials for multiple 
bio-based value chains 

3-5 4 1 RIA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-5: Broadening the 
spectrum of robust enzymes and microbial hosts in 
industrial biotechnology 

6-7 5 2 IA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-6: Bio-based 
solutions for humanitarian applications - 1.5 2 CSA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-7: Symbiosis in the 
bio-based industrial ecosystems - 1.5 2 CSA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-8: Eco-friendly 
consumer products – low-toxicity/zero pollution 
construction bio-based materials 

6-8 5 2 IA 28.3.23 
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Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Grant 
[M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-9: Business models 
that balance the share of power and profit in the 
bioeconomy 

- 4 2 RIA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-10: Supporting the 
fair and just transition from GHG-intensive 
economies facing challenges towards circular 
bioeconomy model regions 

- 2 1 CSA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-3-two-stage: Non-
plant biomass feedstock for industrial applications: 
technologies and processes to convert non-
lignocellulosic biomass and waste into bio-based 
chemicals, materials and products, improving the 
cascading valorisation of biomass 

5 4 2 RIA 

28.3.23 
(First stage) 

17.9.23 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-6: Programmed 
biodegradation capability of bio-based materials 
and products, validated in specific environments 

4-5 4 2 RIA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-7: Digital 
information systems for bio-based products 5 3 2 RIA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-8: Demonstrating 
the fair and just transition from GHG-intensive 
economies facing challenges towards circular 
bioeconomy model regions 

6-7 6 1 IA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-9: Bioeconomy 
project development assistance - 3 1 CSA 24.2.2024 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-5-two-stage: Circular 
design of bio-based processes and products 

5 4 2 RIA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage: From 
silos to diversity – small-scale bio-based 
demonstration pilots 

- 5 3 IA 

22.2.24 
(First stage) 

17.9.24 
(Second stage) 

Innovating for blue bioeconomy and biotechnology value chains 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-11: Novel culturing 
of aquatic organisms for blue biotechnology 
applications 

3-5 4 2 RIA 28.3.23 
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Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Grant 
[M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-10: Targeting 
aquatic extremophiles for sourcing novel enzymes, 
drugs, metabolites and chemicals 

3-5 4.5 2 RIA 24.2.2024 

Safeguarding the multiple functions of EU forests 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-12: Optimising the 
sustainable production of wood and non-wood 
products in small forest properties and 
development of new forest-based value chains 

- 6 2 RIA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-13: Capturing 
market trends and societal perceptions for tailor-
made forest services 

- 6 2 RIA 28.3.23 

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-14: Monitoring the 
multi-functionality of European forests - 4 1 RIA 28.3.23 

 


