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נובמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Shift2Rail משיקה פרס בנושא
מעקב אחר רכבות משא

הפרס יינתן ל "פיתרון חדשני שיאפשר מעקב
אחר כל רכבות המשא המסחריות, מכל חברות
הרכבת, המכסות את כל הרשת האירופית". 

מטרת הפרס לספק מידע בזמן אמת על רכבות
מסחריות תוך עמידה במערכות לאומיות ותקנות
הנציבות. הפיתרון אמור לספק יישומי טלמטיקה
ויישומים לשירותי משא (TAF) התואמים למעקב
מקוון אחר רכבות ומקושרים ומתאימים לצרכי

משתמש שונים.
הפרס עומד על עד 500,000 אירו (400,000
אירו למקום הראשון ו 100,000 אירו למקום

השני). מועד אחרון להגשות: 21.9.2021.  טקס
הענקת הפרסים יתקיים בדצמבר 2021. 

לקול הקורא

קול קורא לשימוש במעבדות
JRCהננוביוטכנולוגיה של ה

המעבדה לננוביוטכנולוגיה של הJRC כוללת
ציוד בחזית המחקר שנועד לטפח מחקר

ביןתחומי. באופן ספציפי המעבדה מתמקדת
באפיון חומרי ננו, מיקרוננופלסטיק, ננורפואה,

חומרים מתקדמים ויחסי הגומלין שלהם עם
מערכות ביולוגיות, כמו גם על איתור, זיהוי ואפיון

של חומרי ננו במזון ובמוצרי צריכה.
ניתן לקבל שימוש בתשתיות על פי ימים ויחידות

שימוש בציוד.
טופס בקשת ציוד, המפרט את הציוד ראו להלן

שניתן לבקש.
מועד אחרון להגשת הצעות: 8.1.2021

לקול הקורא

Green Deal20 קולות קוראים במסגרת ה

הקולות הקוראים במסגרת ה Green Deal, כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי ליבה, ושני
תחומי רוחב. 

תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה, תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות אנרגטית
וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות ה

   .Green Deal
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לכל הקולות הקוראים

חדשות ועדכונים

 פורסמה תוכנית העבודה של הנציבות האירופית לשנת 2021

הנציבות האירופית פרסמה את תוכנית העבודה שלה משנת 2021. התוכנית מגדירה את סדר
העדיפויות לשנים עשר החודשים הקרובים.

תוכנית העבודה לשנת 2021 תוכננה להפוך את אירופה לבריאה יותר, הוגנת ומשגשגת יותר, תוך
האצה של השינויים לטווח הארוך לכלכלה ירוקה יותר המתאימה לעידן הדיגיטלי. היא רואה מעבר

מאסטרטגיה ליישום ומכילה יוזמות חקיקה חדשות בשש העדיפויות הפוליטיות של נשיאת הנציבות  פון
דר ליין:

• הגרין דיל האירופי;
• התאמת אירופה לעידן הדיגיטלי;

• כלכלה הפועלת למען אנשים;
• אירופה חזקה יותר בעולם;
• קידום אורח החיים האירופי; 

• דחיפה חדשה לדמוקרטיה אירופית
הרשימה המלאה של 44 יעדי מדיניות חדשים תחת שש העדיפויות נקבעה בנספח 1 לתוכנית העבודה

.2021

לתוכנית העבודה

Person Profile  מאפיין חדש
מגיע בקרוב לפורטל הנציבות

הנציבות האירופית מתכננת להציג מאפיין חדש 
Person Profile  בפורטל המימון והמכרזים כדי

לשפר  את כלי החיפוש הקיימים לשותפים. 
כיום, כלי חיפוש השותפים של הנציבות מאפשר
רק לארגונים לפרסם הצעות / בקשות לשותפות

והתכונה החדשה תלך צעד נוסף, ותאפשר
לחוקרים ולמשתמשים אחרים לעשות את אותו

הדבר כדי למצוא שותפים לפרויקטים של
.Horizon Europe

הנציבות קיימה לאחרונה וובינר שבמהלכו הודגשו
Person Profileההיבטים הבאים ב

מתנדבים, שמוכנים לקחת חלק בבדיקות יכולים
RTDB3PORTAL לפנות ל

TESTING@EC.EUROPA.EU כדי להיות
מעורבים בתהליך ולהציע שיפורים.

למידע נוסף

חידושים בהסכם המענקים של
תוכנית המסגרת הוריזן אירופה

הנציבות האירופית פרסמה פרטים חדשים על
יישום אסטרטגי בסדנה של בעלי עניין חדשים
לגבי חידושים ב MGA של הוריזן אירופה..

הקלטה של הסדנה זמינה, כאשר נציגי הנציבות
Horizon מכסים את ההיבטים הבאים ביישום
Europe ומגיבים למפגשי שאלות ותשובות:
;MGA מצב עדכני וסקירה על מבנה ה •

• חישוב ודיווח עלויות כוח אדם;
• הכרזת עלויות ושירותים שחויבו באופן פנימי;

• ביקורת; 
• חובות מדע פתוח, הפצה וניצול.

ISERD תקיים יום מידע בנושא זה ב9.11,
שיכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,

תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים
מהתוכנית הנוכחית.

למידע נוסף

שאלות הנחיות חדשות בנושא
COVID19 התפרצות

הנציבות האירופית פרסמה עצות למוטבים
מפרויקטים של Horizon 2020 בנוגע לזכאות

העלויות הקשורות בהכנסת אמצעי
בטיחות הנחוצים לביצוע פעילויות הפרויקט עקב
התפרצות הCOVID19. הנציבות מבהירה

באילו תנאים יש לעמוד כדי לתבוע את העלויות
(COVID19 של PCR למשל בדיקות ה)
שבוצעו על חוקרים העובדים בפרויקטים של

Horizon וכיצד להתמודד עם עלויות בלתי צפויות
הקשורות לנסיעות בשל ההתפרצות. 

למידע נוסף

שינויים בתאריכי הראיונות של
EIC Acceleratorתכנית ה

חברות אשר הגישו לקול הקורא של תכנית
הEIC Accelerator , שתאריך סגירתו

7.10.2020, שימו לב כי תאריכי הראיונות
השתנו: 

הראיונות יתקיימו מה26 בנובמבר עד ה4
דצמבר (במקום באמצע חודש נובמבר).

למידע נוסף

אירועים ומפגשים מקוונים 

Digital Transformation of אירוע
the Agricultural Value Chain

בתאריכים 23.12 משרד המזון והחקלאות
הגרמני הגרמני (BMEL) וEURAGRI (יוזמת

המחקר החקלאית האירופית) יארחו כנס וירטואלי
בנושא 'טרנספורמציה דיגיטלית של שרשרת

הערך החקלאית  הזדמנויות, אתגרים ותפקיד
המדע'. האירוע מיועד לבעלי עניין בתחומי

הפוליטיקה, המדע והפרקטיקה.הכנס יעסוק
בשינוי הדיגיטלי בחקלאות, כמו גם במתן סקירה
של הפעילויות שבוצעו במדינות החברות באיחוד

האירופי בכל הקשור לדיגיטציה בחקלאות,
ותזהה אפשרויות נוספות לשיתוף פעולה בין

המדינות החברות. 

למידע נוסף ולהרשמה

Horizon Europe  אירוע
Updates and Noveltie

ביום שני ה09.11.2020 בשעה 11:00, צוות
ISERD יקיים אירוע וירטואלי שיסקור את

העדכונים האחרונים בנוגע לתוכנית המסגרת
.Horizon Europe

האירוע יכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,
תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים

מהתוכנית הנוכחית.
האירוע פתוח לקהל הרחב ובמיוחד לבעלי ניסיון

.Horizon 2020קודם ב

למידע נוסף ולהרשמה
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נובמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Shift2Rail משיקה פרס בנושא
מעקב אחר רכבות משא

הפרס יינתן ל "פיתרון חדשני שיאפשר מעקב
אחר כל רכבות המשא המסחריות, מכל חברות
הרכבת, המכסות את כל הרשת האירופית". 

מטרת הפרס לספק מידע בזמן אמת על רכבות
מסחריות תוך עמידה במערכות לאומיות ותקנות
הנציבות. הפיתרון אמור לספק יישומי טלמטיקה
ויישומים לשירותי משא (TAF) התואמים למעקב
מקוון אחר רכבות ומקושרים ומתאימים לצרכי

משתמש שונים.
הפרס עומד על עד 500,000 אירו (400,000
אירו למקום הראשון ו 100,000 אירו למקום

השני). מועד אחרון להגשות: 21.9.2021.  טקס
הענקת הפרסים יתקיים בדצמבר 2021. 

לקול הקורא

קול קורא לשימוש במעבדות
JRCהננוביוטכנולוגיה של ה

המעבדה לננוביוטכנולוגיה של הJRC כוללת
ציוד בחזית המחקר שנועד לטפח מחקר

ביןתחומי. באופן ספציפי המעבדה מתמקדת
באפיון חומרי ננו, מיקרוננופלסטיק, ננורפואה,

חומרים מתקדמים ויחסי הגומלין שלהם עם
מערכות ביולוגיות, כמו גם על איתור, זיהוי ואפיון

של חומרי ננו במזון ובמוצרי צריכה.
ניתן לקבל שימוש בתשתיות על פי ימים ויחידות

שימוש בציוד.
טופס בקשת ציוד, המפרט את הציוד ראו להלן

שניתן לבקש.
מועד אחרון להגשת הצעות: 8.1.2021

לקול הקורא

Green Deal20 קולות קוראים במסגרת ה

הקולות הקוראים במסגרת ה Green Deal, כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי ליבה, ושני
תחומי רוחב. 

תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה, תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות אנרגטית
וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות ה

   .Green Deal
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לכל הקולות הקוראים

חדשות ועדכונים

 פורסמה תוכנית העבודה של הנציבות האירופית לשנת 2021

הנציבות האירופית פרסמה את תוכנית העבודה שלה משנת 2021. התוכנית מגדירה את סדר
העדיפויות לשנים עשר החודשים הקרובים.

תוכנית העבודה לשנת 2021 תוכננה להפוך את אירופה לבריאה יותר, הוגנת ומשגשגת יותר, תוך
האצה של השינויים לטווח הארוך לכלכלה ירוקה יותר המתאימה לעידן הדיגיטלי. היא רואה מעבר

מאסטרטגיה ליישום ומכילה יוזמות חקיקה חדשות בשש העדיפויות הפוליטיות של נשיאת הנציבות  פון
דר ליין:

• הגרין דיל האירופי;
• התאמת אירופה לעידן הדיגיטלי;

• כלכלה הפועלת למען אנשים;
• אירופה חזקה יותר בעולם;
• קידום אורח החיים האירופי; 

• דחיפה חדשה לדמוקרטיה אירופית
הרשימה המלאה של 44 יעדי מדיניות חדשים תחת שש העדיפויות נקבעה בנספח 1 לתוכנית העבודה

.2021

לתוכנית העבודה

Person Profile  מאפיין חדש
מגיע בקרוב לפורטל הנציבות

הנציבות האירופית מתכננת להציג מאפיין חדש 
Person Profile  בפורטל המימון והמכרזים כדי

לשפר  את כלי החיפוש הקיימים לשותפים. 
כיום, כלי חיפוש השותפים של הנציבות מאפשר
רק לארגונים לפרסם הצעות / בקשות לשותפות

והתכונה החדשה תלך צעד נוסף, ותאפשר
לחוקרים ולמשתמשים אחרים לעשות את אותו

הדבר כדי למצוא שותפים לפרויקטים של
.Horizon Europe

הנציבות קיימה לאחרונה וובינר שבמהלכו הודגשו
Person Profileההיבטים הבאים ב

מתנדבים, שמוכנים לקחת חלק בבדיקות יכולים
RTDB3PORTAL לפנות ל

TESTING@EC.EUROPA.EU כדי להיות
מעורבים בתהליך ולהציע שיפורים.

למידע נוסף

חידושים בהסכם המענקים של
תוכנית המסגרת הוריזן אירופה

הנציבות האירופית פרסמה פרטים חדשים על
יישום אסטרטגי בסדנה של בעלי עניין חדשים
לגבי חידושים ב MGA של הוריזן אירופה..

הקלטה של הסדנה זמינה, כאשר נציגי הנציבות
Horizon מכסים את ההיבטים הבאים ביישום
Europe ומגיבים למפגשי שאלות ותשובות:
;MGA מצב עדכני וסקירה על מבנה ה •

• חישוב ודיווח עלויות כוח אדם;
• הכרזת עלויות ושירותים שחויבו באופן פנימי;

• ביקורת; 
• חובות מדע פתוח, הפצה וניצול.

ISERD תקיים יום מידע בנושא זה ב9.11,
שיכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,

תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים
מהתוכנית הנוכחית.

למידע נוסף

שאלות הנחיות חדשות בנושא
COVID19 התפרצות

הנציבות האירופית פרסמה עצות למוטבים
מפרויקטים של Horizon 2020 בנוגע לזכאות

העלויות הקשורות בהכנסת אמצעי
בטיחות הנחוצים לביצוע פעילויות הפרויקט עקב
התפרצות הCOVID19. הנציבות מבהירה

באילו תנאים יש לעמוד כדי לתבוע את העלויות
(COVID19 של PCR למשל בדיקות ה)
שבוצעו על חוקרים העובדים בפרויקטים של

Horizon וכיצד להתמודד עם עלויות בלתי צפויות
הקשורות לנסיעות בשל ההתפרצות. 

למידע נוסף

שינויים בתאריכי הראיונות של
EIC Acceleratorתכנית ה

חברות אשר הגישו לקול הקורא של תכנית
הEIC Accelerator , שתאריך סגירתו

7.10.2020, שימו לב כי תאריכי הראיונות
השתנו: 

הראיונות יתקיימו מה26 בנובמבר עד ה4
דצמבר (במקום באמצע חודש נובמבר).

למידע נוסף

אירועים ומפגשים מקוונים 

Digital Transformation of אירוע
the Agricultural Value Chain

בתאריכים 23.12 משרד המזון והחקלאות
הגרמני הגרמני (BMEL) וEURAGRI (יוזמת

המחקר החקלאית האירופית) יארחו כנס וירטואלי
בנושא 'טרנספורמציה דיגיטלית של שרשרת

הערך החקלאית  הזדמנויות, אתגרים ותפקיד
המדע'. האירוע מיועד לבעלי עניין בתחומי

הפוליטיקה, המדע והפרקטיקה.הכנס יעסוק
בשינוי הדיגיטלי בחקלאות, כמו גם במתן סקירה
של הפעילויות שבוצעו במדינות החברות באיחוד

האירופי בכל הקשור לדיגיטציה בחקלאות,
ותזהה אפשרויות נוספות לשיתוף פעולה בין

המדינות החברות. 

למידע נוסף ולהרשמה

Horizon Europe  אירוע
Updates and Noveltie

ביום שני ה09.11.2020 בשעה 11:00, צוות
ISERD יקיים אירוע וירטואלי שיסקור את

העדכונים האחרונים בנוגע לתוכנית המסגרת
.Horizon Europe

האירוע יכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,
תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים

מהתוכנית הנוכחית.
האירוע פתוח לקהל הרחב ובמיוחד לבעלי ניסיון

.Horizon 2020קודם ב

למידע נוסף ולהרשמה
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Horizon 2020 קולות קוראים

Shift2Rail משיקה פרס בנושא
מעקב אחר רכבות משא

הפרס יינתן ל "פיתרון חדשני שיאפשר מעקב
אחר כל רכבות המשא המסחריות, מכל חברות
הרכבת, המכסות את כל הרשת האירופית". 

מטרת הפרס לספק מידע בזמן אמת על רכבות
מסחריות תוך עמידה במערכות לאומיות ותקנות
הנציבות. הפיתרון אמור לספק יישומי טלמטיקה
ויישומים לשירותי משא (TAF) התואמים למעקב
מקוון אחר רכבות ומקושרים ומתאימים לצרכי

משתמש שונים.
הפרס עומד על עד 500,000 אירו (400,000
אירו למקום הראשון ו 100,000 אירו למקום

השני). מועד אחרון להגשות: 21.9.2021.  טקס
הענקת הפרסים יתקיים בדצמבר 2021. 

לקול הקורא

קול קורא לשימוש במעבדות
JRCהננוביוטכנולוגיה של ה

המעבדה לננוביוטכנולוגיה של הJRC כוללת
ציוד בחזית המחקר שנועד לטפח מחקר

ביןתחומי. באופן ספציפי המעבדה מתמקדת
באפיון חומרי ננו, מיקרוננופלסטיק, ננורפואה,

חומרים מתקדמים ויחסי הגומלין שלהם עם
מערכות ביולוגיות, כמו גם על איתור, זיהוי ואפיון

של חומרי ננו במזון ובמוצרי צריכה.
ניתן לקבל שימוש בתשתיות על פי ימים ויחידות

שימוש בציוד.
טופס בקשת ציוד, המפרט את הציוד ראו להלן

שניתן לבקש.
מועד אחרון להגשת הצעות: 8.1.2021

לקול הקורא

Green Deal20 קולות קוראים במסגרת ה

הקולות הקוראים במסגרת ה Green Deal, כוללים 10 תחומים מרכזיים – שמונה תחומי ליבה, ושני
תחומי רוחב. 

תחומי הליבה: משבר האקלים, אנרגיה נקיה, תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית, התייעלות אנרגטית
וחסכון במשאבים לבנייה, תחבורה חכמה ובתקיימא, מהשדה לצלחה, שימור סביבה ומגוון אקולוגי.
במקביל, הוגדרו שני תחומי רוחב – קידום הידע והתשתיות בתחום, ושיתוף האוכלוסייה במטרות ה

   .Green Deal
מועד אחרון להגשה: 26.1.2021

לכל הקולות הקוראים

חדשות ועדכונים

 פורסמה תוכנית העבודה של הנציבות האירופית לשנת 2021

הנציבות האירופית פרסמה את תוכנית העבודה שלה משנת 2021. התוכנית מגדירה את סדר
העדיפויות לשנים עשר החודשים הקרובים.

תוכנית העבודה לשנת 2021 תוכננה להפוך את אירופה לבריאה יותר, הוגנת ומשגשגת יותר, תוך
האצה של השינויים לטווח הארוך לכלכלה ירוקה יותר המתאימה לעידן הדיגיטלי. היא רואה מעבר

מאסטרטגיה ליישום ומכילה יוזמות חקיקה חדשות בשש העדיפויות הפוליטיות של נשיאת הנציבות  פון
דר ליין:

• הגרין דיל האירופי;
• התאמת אירופה לעידן הדיגיטלי;

• כלכלה הפועלת למען אנשים;
• אירופה חזקה יותר בעולם;
• קידום אורח החיים האירופי; 

• דחיפה חדשה לדמוקרטיה אירופית
הרשימה המלאה של 44 יעדי מדיניות חדשים תחת שש העדיפויות נקבעה בנספח 1 לתוכנית העבודה

.2021

לתוכנית העבודה

Person Profile  מאפיין חדש
מגיע בקרוב לפורטל הנציבות

הנציבות האירופית מתכננת להציג מאפיין חדש 
Person Profile  בפורטל המימון והמכרזים כדי

לשפר  את כלי החיפוש הקיימים לשותפים. 
כיום, כלי חיפוש השותפים של הנציבות מאפשר
רק לארגונים לפרסם הצעות / בקשות לשותפות

והתכונה החדשה תלך צעד נוסף, ותאפשר
לחוקרים ולמשתמשים אחרים לעשות את אותו

הדבר כדי למצוא שותפים לפרויקטים של
.Horizon Europe

הנציבות קיימה לאחרונה וובינר שבמהלכו הודגשו
Person Profileההיבטים הבאים ב

מתנדבים, שמוכנים לקחת חלק בבדיקות יכולים
RTDB3PORTAL לפנות ל

TESTING@EC.EUROPA.EU כדי להיות
מעורבים בתהליך ולהציע שיפורים.

למידע נוסף

חידושים בהסכם המענקים של
תוכנית המסגרת הוריזן אירופה

הנציבות האירופית פרסמה פרטים חדשים על
יישום אסטרטגי בסדנה של בעלי עניין חדשים
לגבי חידושים ב MGA של הוריזן אירופה..

הקלטה של הסדנה זמינה, כאשר נציגי הנציבות
Horizon מכסים את ההיבטים הבאים ביישום
Europe ומגיבים למפגשי שאלות ותשובות:
;MGA מצב עדכני וסקירה על מבנה ה •

• חישוב ודיווח עלויות כוח אדם;
• הכרזת עלויות ושירותים שחויבו באופן פנימי;

• ביקורת; 
• חובות מדע פתוח, הפצה וניצול.

ISERD תקיים יום מידע בנושא זה ב9.11,
שיכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,

תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים
מהתוכנית הנוכחית.

למידע נוסף

שאלות הנחיות חדשות בנושא
COVID19 התפרצות

הנציבות האירופית פרסמה עצות למוטבים
מפרויקטים של Horizon 2020 בנוגע לזכאות

העלויות הקשורות בהכנסת אמצעי
בטיחות הנחוצים לביצוע פעילויות הפרויקט עקב
התפרצות הCOVID19. הנציבות מבהירה

באילו תנאים יש לעמוד כדי לתבוע את העלויות
(COVID19 של PCR למשל בדיקות ה)
שבוצעו על חוקרים העובדים בפרויקטים של

Horizon וכיצד להתמודד עם עלויות בלתי צפויות
הקשורות לנסיעות בשל ההתפרצות. 

למידע נוסף

שינויים בתאריכי הראיונות של
EIC Acceleratorתכנית ה

חברות אשר הגישו לקול הקורא של תכנית
הEIC Accelerator , שתאריך סגירתו

7.10.2020, שימו לב כי תאריכי הראיונות
השתנו: 

הראיונות יתקיימו מה26 בנובמבר עד ה4
דצמבר (במקום באמצע חודש נובמבר).

למידע נוסף

אירועים ומפגשים מקוונים 

Digital Transformation of אירוע
the Agricultural Value Chain

בתאריכים 23.12 משרד המזון והחקלאות
הגרמני הגרמני (BMEL) וEURAGRI (יוזמת

המחקר החקלאית האירופית) יארחו כנס וירטואלי
בנושא 'טרנספורמציה דיגיטלית של שרשרת

הערך החקלאית  הזדמנויות, אתגרים ותפקיד
המדע'. האירוע מיועד לבעלי עניין בתחומי

הפוליטיקה, המדע והפרקטיקה.הכנס יעסוק
בשינוי הדיגיטלי בחקלאות, כמו גם במתן סקירה
של הפעילויות שבוצעו במדינות החברות באיחוד

האירופי בכל הקשור לדיגיטציה בחקלאות,
ותזהה אפשרויות נוספות לשיתוף פעולה בין

המדינות החברות. 

למידע נוסף ולהרשמה

Horizon Europe  אירוע
Updates and Noveltie

ביום שני ה09.11.2020 בשעה 11:00, צוות
ISERD יקיים אירוע וירטואלי שיסקור את

העדכונים האחרונים בנוגע לתוכנית המסגרת
.Horizon Europe

האירוע יכלול מידע עדכני על התוכנית הבאה,
תקציבים, מבנה, וכן עדכונים בנוגע לשינויים

מהתוכנית הנוכחית.
האירוע פתוח לקהל הרחב ובמיוחד לבעלי ניסיון

.Horizon 2020קודם ב

למידע נוסף ולהרשמה
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