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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

יולי 2019

Horizon 2020 – קולות קוראים

פורסמו תוכניות העבודה לשנת 2020

הנציבות האירופית פרסמה את תכניות העבודה לשנת 2020.
Work תחת Reference Documents ב Funding and Tenders ניתן לראותן באתר הנציבות

.Programmes (Main WP)
הERC נמצא בסעיף נפרד.

ISERD תחת המחלקות התמתיות.  תוכניות העבודה המעודכנות מופיעות גם באתר

לתוכניות העבודה

Secure Societies קול קורא
לשנת 2020

הנציבות האירופית פרסמה קול קורא חדש
Artificial בתחום אינטיליגנציה מלאכותית

Intelligence (AI. הקול הקורא שואף לפתח
טכנולוגיות בתחום לצורך שמירה על בטחון

אזרחים ועל מנת לשרת את המגיבים
הראשונים באירופה. 

מועד ההגשה לקול הקורא הזה, ולשאר הקולות
של 2020 (הגנה על תשתיות קריטיות, הגנה

על גבולות, בטחון סייבר, התמודדות עם
משברים והגנה מפני פעולות טרור ופשע) יהיה

ה27.08.2020/
אירועי חיפוש שותפים יחלו בדצמבר 2019.

לפרטים נוספים

קולות קוראים בשווי כמיליארד אירו
בתקשורת ומחשבים

הנציבות האירופית פרסמה עשרות קולות
קוראים להגשה במאגדים בשווי כולל של

כמיליארד אירו, במגוון רחב של טכנולוגיות
תקשורת ומחשבים ותחומי יישום שונים:

רובוטיקה, פוטוניקה, בינה מלאכותית, תוכנה,
מציאות רבודה ווירטואלית, ענן וביג דאטה, דור
5, אינטרנט של דברים, בלוק צ'יין ועוד; תחומי

היישום: תקשורת, מחשבים ואלקטרוניקה,
בריאות, תחבורה, ייצור, חקלאות, אנרגיה,

חומרים, סביבה, מזון, ועוד. הדד ליין הקרוב: 9
בנובמבר 2019. 

ארוע חיפוש שותפים יתקיים בהלסינקי
בתאריכים 1920.9.

לפרטים נוספים:  ניר שקד

לקולות הקוראים

קולות הקוראים לשנת 2020 בתחומים תחבורה, תעופה, חלל, חומרים וייצור
מתקדם

הנציבות האירופית פרסמה את הקולות הקוראים לשנת 2020 בתחומים תחבורה, תעופה, חלל,
חומרים וייצור מתקדם.

קישורים לתוכניות העבודה : תחבורה, חלל, חומרים וייצור מתקדם.
כמו כן עדיין ניתן להגיש לקולות קוראים לשנת 2019:

CleanSky – התמקדות בפיתוח הדור הבא של המטוסים – כולל טכנולוגיות להפחתת קול קורא
פליטות ורעש, חומרים ותהליכי ייצור מתקדמים, הנעה ירוקה ועוד. בתוכנית זו ניתן להגיש הצעה
כיחידים או במאגד של מס' חברות ממדינה אחת. מועד אחרון להגשת הצעות ספטמבר 2019
קול קורא  SESAR Exploratory Research   – מיועד לאקדמיה וחברות SME. מכסה נושאים

כגון דיגיטיזציה ואוטומציה של מערכות ניהול לתעופה, בטיחות וחוסן, כלכלה התנהגותית,
אוטומציה של פעילות שדות תעופה, שילוב כלי תעופה לא מאוישים ועוד. מועד אחרון להגשת

הצעות ספטמבר 2019

לחיפוש שותפים עם מגוון מדינות באירופה ולפרטים נוספים:
Ofir.Weltsch@iserd.org.il, nili@iserd.org.il

Europe in a קולות קוראים בתכנית
Changing World

שלושה קולות קוראים יפורסמו בתכנית:
Socioeconomic and cultural הקול

transformations in the context of the
שם דגש מיוחד fourth industrial revolution
על השינויים החברתייםכלכליים ותרבותיים
הנובעים ומונעים מהמהפכה התעשייתית

הרביעית, והדרכים לשדרוג השירות לציבור
בזכות פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

זו הזדמנות לשיתופי פעולה בין חוקרים מתחומי
מדעי החברה והרוח לבין חוקרים וחברות

מתחומי ההנדסה והתוכנה.
הקול הקורא ייפתח אמנם רק ב 5 בנובמבר

2019, אולם ברחבי אירופה כבר החלו
להתגבש וליזום מאגדים שיתמודדו הנושאים

השונים המוצעים בקול הקורא.
אירוע השקה רשמי של הקול הקורא ייערך
בברטיסלבה ב 1213 בנובמבר. הרשמה

ופרטים נוספים כאן.
שני הקולות הקוראים האחרים Migration ו

Governance for the future עוסקים
בהשפעות ההגירה הגדולה לאירופה, החל

משנת 2014, של מהגרים מחוץ לאירופה, לצד
דרכים חדשניות לשיפור קליטתם וכן ביסודות

הממשל והדמוקרטיה ופיתוח אפשרויות מדיניות
בתחומים חוקתיים ומוסדיים מרכזיים.

לפרטים נוספים

קולות קוראים בתחום אנרגיה 

,Horizon 2020 בתוכנית אנרגיה במסגרת
מוקצה מימון מיוחד עבור מעורבות של רשויות

מקומיות וגופי רגולציה בתמיכה וקידום של
קיימות ואנרגיה ירוקה 

צעידה לקראת התייעלות אנרגטית וקיימות היא
אתגר חברתי שמעורבים בו רשויות, גופי

רגולוציה, חוקרים, משקיעים, חברות בתחומי
האנרגיה והסביבה ומשתמשי הקצה.

בתוכנית מוקצה מימון מיוחד לפתרונות עבור
אתגר זה ויצירת פלטפורמה הוליסטית

המחברת בין השחקנים השונים בתמיכה וקידום
של קיימות ואנרגיה ירוקה. 

המימון מחולק במגוון נושאים ובהם: 
בנייה ירוקה וחכמה וערים בנות קיימא,

אנרגיה מתחדשת ויעילות אנרגטית, הפחתת
פליטת גזי חממה, קיימות וכלכלה מעגלית,

ורגולציה ומדיניות אנרגיה.
סה"כ הוקצו כ83 מיליון יורו, בממוצע כ1.8

מיליון יורו לפרויקט.
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.9.2019

לקולות הקוראים

Fast Track Innovationמדריך חדש ל

?FTI Fast Track to Innovation מתכננים להגיש לתכנית
חברות וארגונים ישראליים מוזמנים ליהנות ממדריך ייחודי אשר פותח בידי הפרויקט האירופי

.Access4SMEs
המדריך מיועד למגישי תכנית FTI וכולל בתוכו טיפים, דגשים ומידע חשוב אשר נאסף מזוכי התכנית,

בודקים מקצועיים וNCP's אשר עוסקים בתכנית יום יום.
להורדת המדריך לחצו כאן.

לפרטים נוספים

חדשות ועדכונים

Horizon Europe משוב בנושא שותפויות אירופיות תחת 

הנציבות האירופית מבקשת משוב לעיצוב השותפויות האירופיות במסגרת תוכנית המסגרת הבאה 
Horizon Europe. מטרתה של הגישה החדשה לשותפויות בHorizon Europe היא לצמצם חלק

מהמורכבות של תוכנית השותפויות הנוכחית, כולל שינויים בשותפויות הציבוריותציבוריות
והציבוריותפרטיות. 

בהקשר זה, הנציבות האירופית יוצאת בסדרת התייעצויות המפורטות להלן, במטרה לגבש המלצות על
Inception Impact' שותפויות המוצעות בתחומים שונים. עבור כל שותפות, קיים מסמך

Assessment', שמיידע את בעלי העניין על תוכניות הנציבות ומאפשר להם לספק משוב על היוזמה
המיועדת ולהשתתף ביעילות בפעילות הייעוץ העתידית.

:"Have your say" ההתייעצויות שלהלן יהיו פתוחות עד ה27 באוגוסט 2019 בפורטל הנציבות תחת
• European Partnership for innovative small and mediumsized enterprises;
• European Partnership for Clean Hydrogen;
• European Partnership for a Circular biobased Europe;
• European Partnership for Clean Aviation;
• European Partnership on Metrology;
• European Partnership for innovative health;
• EUAfrica Global Health Partnership;
• EU farm policy – impact on sustainable management of the soil;
• European Partnership on Key Digital Technologies;
• European Partnership for Smart Networks and Services;
• European Partnership on High Performance Computing;
• European Partnership for Integrated Air Traffic Management

למידע נוסף

סקר הנציבות האירופית בנושא
מערכות ניווט לוויניות גלובאליות

במסגרת "Horizon Europe", תוכנית המסגרת
הבאה למחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,

יבוצעו פעילויות מו"פ לתכנון עתידי של ניווט לווייני,
שהם המשימה, השירותים, התשתיות

והטכנולוגיה של מערכת הלוויין האירופית לניווט
גלובלי. הנציבות האירופית מקימה בימים אלה
את תחומי פעילות המו"פ של מערכת הניווט
Horizon שימומנו על ידי (GNSS) הגלובלית

.Europe
ההתייעצות מתאימה לגורמי מו"פ, כולל תעשיה,

חברות קטנות ובינוניות, מכוני מחקר
ואוניברסיטאות.

הנציבות האירופית מזמינה אתכם להשתתף
בסקר זה על ידי מילוי השאלון ושליחתו ל

GROWHEEGNSS@ec.europa.eu עד
.CEST ה7 באוגוסט 2019, 18.00

למילוי השאלון

סקר הנציבות האירופית בתוכנית
אירופה דיגיטאלית

הנציבות מתכננת בימים אלה את תוכנית
אירופה הדיגיטלית, שתביא השקעה ישירה
בשווי כולל של 9.2 מיליארד אירו (בכפוף

להסכמת המועצה והפרלמנט האירופי) לפריסה
של טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות בחמישה

תחומי מפתח: מחשבתעל, מלאכותית
אינטליגנציה, אבטחת סייבר, מיומנויות

דיגיטליות מתקדמות, והבטחת שימוש נרחב
בטכנולוגיות דיגיטליות אלה ברחבי הכלכלה

והחברה, בהתאם ליעדי הקיימות והשאיפות של
אירופה. מטרתה תהיה לשפר את התחרותיות

של אירופה בכלכלת הדיגיטלית העולמית
ולהגדיל את האוטונומיה הטכנולוגית שלה, על
ידי בניית יכולת, בדיקת טכנולוגיות דיגיטליות
ופריסתן. לשם כך עורכת הנציבות סקר מקוון
המורכב ממספר שאלות ואפשרות להוסיף

הערות נוספות במידת הצורך. הוא יהיה פתוח
בין 25 ביולי ל 25 באוקטובר 2019, וכל מי
שמעוניין בטרנספורמציה הדיגיטלית של

כלכלתה וחברה של אירופה מוזמן להשתתף.

למילוי השאלון

ERCהכרות עם תוכנית ה

European Researchתכנית ה
מעודדת את המחקר האיכותי ביותר Council

באירופה באמצעות מימון תחרותי ותומכת
במחקרים חדשיים ופורצי גבולות, על בסיס

מצוינות מדעית.
הERC מאפשרת לחוקרים לזהות הזדמנויות

וכיוונים חדשים בכל תחומי המחקר, החל ממדעי
הביולוגיה והפיזיקה וכלה בהנדסה ובמדעי הרוח.

התכנית מיועדת לחוקרים מובילים בתחומם,
בעלי השגים מדעיים וחזון מחקרי מרחיק ראות.
עקרונות התכנית וטיפים בסיסיים מוצגים ע"י

הERC בוובינר שנערך ביולי 2019.

לצפייה בוובינר

שאלון לעיצוב תוכנית ניידות חוקרים
ע"ש מארי ס. קירי 

נציבות האיחוד האירופי מנסה לשדרג ולהתאים
את מסלולי תכנית ניידות החוקרים, מארי

סקוודובסקה קירי (MSCA) בכדי שהכשרת
החוקרים והמדענים לעתיד ושדרוגם יתרמו ליעדי

העל של אירופה לקידום איכות המחקר,
החדשנות והטכנולוגיה, כמו גם קידום יעדיה

החברתייםכלכליים.
כחלק ממאמצים אלו, חוקרים המשתתפים
בתכנית זו, מחוייבים להשלים שאלון מעקב

שנתיים לאחר סיום המלגה ומחוייבות זו מתוארת
בהסכם המענק.

הנציבות מעריכה מאוד את חוות דעתם של כל
החוקרים הממומנים באמצעות התוכנית

ותשובותיהם אמורות לעזור בעיצוב המסלולים
.MSCA העתידיים של

למילוי השאלון

Horizon 2020 Energy Info day – זמין כעת לצפייה 

תוכן יום המידע לקולות קוראים בתחום האנרגיה לשנת 2020 זמין כעת לצפייה ברשת, יחד עם
המצגות בהן נעשה שימוש.

הנושאים הם:

Smart Cities and Communities, Smart Energy Systems, NextGeneration Batteries
Next generation renewable solutions; Enabling NearZero Emissions from Fossil
fuel Plants; Actions on Sustainable Process Industry (SPIRE) and Energyefficient
Buildings (EeB); Energyrelated topics in the ICT Work Programme
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking; Crosscutting call "Circular Economy"
and other CrossCutting Issues and Funding; Horizon Prizes
Buildings Decarbonisation; Smart Buildings and Buildings Data; Energyefficient
ICT and ICTenabled products in smart homes and buildings
Consumers and Services; Smart Finance; Policy Support and Public Authorities

למידע נוסף על תוכנית אנרגיה

אירועים

ICT אירוע מציאת שותפים בנושא
בהלסינקי, פינלנד

אירוע בינלאומי למציאת שותפים להגשה
במאגד יתקיים בהלסינקי בתאריכים

.1920.9.2019
אירוע זה ייתן הזדמנות מצוינת להציג ולדון 

בקווי המדיניות העיקריים של השינוי הדיגיטלי
של התעשייה והחברה האירופית וכיצד אג'נדת
המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי יכולה
לתרום בצורה הטובה ביותר למטרות אלה.

האירוע יציג גם את תוכנית העבודה של
Horizon 2020, וישמש פלטפורמת רשת

ייחודית לחובבי תקשוב ואנשי מקצוע.
האירוע יציע הזדמנות יוצאת דופן לבנות

שותפויות איכותיות עם אקדמאים, חוקרים, בעלי
עניין בתעשייה, חברות קטנות ובינוניות וגורמים

ממשלתיים מכל אירופה.

למידע נוסף ולהרשמה

סדנה משותפת לתעשיה ולאקדמיה
בתחום האנרגיה המתחדשת 

במסגרת קידום שיתופי הפעולה בין ישראל
לבוואריה במדע וחדשנות, מתקיימת סדנה

משותפת בנושאי "אנרגיה מתחדשת". 
לצורך כך, יגיעו לישראל מבוואריה אנשי תעשיה
ואקדמיה בתחומים אלה, ויבקשו להתקשר עם
גופים וחוקרים ישראלים במטרה להגיש הצעות

לפרויקטים משותפים, בעיקר במסגרת
Horizon 2020 והקולות הקוראים המפרסמים

במסגרת זו.
אנו מזמינים חוקרים, אנשי תעשייה ובעלי עניין

בשיתוף פעולה בינלאומי לקידום פרויקטים
חדשניים. 

הסדנה תיערך במשרדי הרשות לחדשנות
בירושלים ב11.11.2019, ותכלול הדרכה

להכנת הצעות מוצלחות לפרויקטים משותפים.
זו הזדמנות מצוינת למציאת שותפים ובניית

בסיס משותף לשיתוף פעולה אירופי.   

למידע נוסף

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 ב28.8.2019,
,ISERD בין השעות 13:0010:00 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 ב22.9.2019
,ISERD בין השעות 12:0010:00   במשרדי
בניין רשות החדשנות, גט"י מלחה ירושלים.

להרשמה
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