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אוקטובר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 הנציבות האירופית פרסמה באופן רשמי את 20 הקולות הקוראים במסגרת
Green Dealה

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

פלטפורמות ומאגרים לחיפוש שותפים

ISERD מאגר חיפוש השותפים של  

הרשמה למאגר חיפוש השותפים של ISERD מאפשרת להציע חיבורים בין משתתפים שונים בארץ
ובאירופה, על פי הקולות הקוראים בהם הם מתעניינים ועל פי תחומי המומחיות שפירטו והרלוונטיות

שלהם לדרישות הקול הקורא. 
בנוסף, אנו מאתרים שותפים מתאימים לנציגי מאגדים מובילים הפונים אלינו מעת לעת, מידע על

שותפים ישראלים אפשריים העשויים להציע מומחיות הנדרשת בקולות הקוראים, כשותפים פוטנציאליים
Green Deal במאגד. המאגר מאפשר מיקוד משלוח מידע ועדכונים חשובים בנוגע לתכנית ה

ולאירועים שונים במסגרת התכנית.

להרשמה למאגר השותפים

 פלטפורמת חיפוש השותפים בפורטל הנציבות האירופית 

ניתן לחפש פרסומים של ארגונים המחפשים שותפים באמצעות פורטל הנציבות האירופית ולפרסם
קריאה לחיפוש שותפים בעצמיכם. גולשים לדף הקול הקורא שבו אתם מתעניינים וגוללים מטה ללוח

הפרסומים של חיפוש השותפים באותו קול קורא.
בנוסף, ניתן לנסות לחפש שותפים על פי שם הארגון והמדינה, ו/או על פי השתתפות בפרויקטים

שנבחרו למימון בעבר.

למידע נוסף

פלטפורמת למציאת שותפים בקרב
חברות בחבל הרוהר שבגרמניה

MATCHMAKER.RUHR היא פלטפורמת
מאטצ'ינג דיגיטלית ובינלאומית עבור חברות
מאזור רוהר. אפשרות לקישור עם חברות

בגרמניה בחבל הרוהר, בתחומים שונים, פתוחה
גם בפני ישראלים. 

למידע נוסף

NCP CARE פלטפורמת רשת

רשת NCPCARE מציעה פלטפורמה מקוונת
לחיפוש שותפים בכל הקולות הקוראים

שבמסגרת תכנית הגריןדיל. ניתן להציג את
המומחיות כשותף או כמוביל מאגד.

להרשמה לפלטפורמה

אירועים ומפגשים מקוונים לחיפוש שותפים 

אירוע משותף למדינות ישראל,
צ'כיה, סלובקיה, הונגריה ופולין 

הארוע שיתקיים ב1415.10, יכסה את כל
הנושאים בתוכנית הGreen Deal. באירוע

יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי המימון
והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו מצגות

של מועמדים נבחרים. 
בחלק השני יתקיימו פגישות אישיות בין

המשתתפים, אשר יתואמו ויקבעו מראש
.B2Match בפלטפורמת

ניתן לפנות לאיש הקשר: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים בילטראלי 
ישראליוון  

ISERD וPRAXI יקיימו בתאריך 13.10 אירוע
משותף לנרשמים ממדינות ישראל ויוון (בלבד)
שיכסה את כל הקולות הקוראים בכל תחומי
תוכנית הGreen Deal. האירוע יתמקד

בפגישות אישיות בין המשתתפים שיתואמו ויקבעו
מראש בפלטפורמת B2Mat. ההרשמה פתוחה

עד ה9 באוקטובר.
תינתן עדיפות לנרשמים שייספקו מידע מפורט על

המומחיות שלהם והרלוונטיות שלה לדרישות
הקול הקורא שבו הם מתעניינים.
ניתן לפנות לאיש הקשר: ניר שקד

למידע נוסף ולהרשמה

  ארוע היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים בשיתוף משרד האנרגיה

בתאריכים 18.10 ו21.10  תקיים ISERD אירוע בשני חלקים (ושני מועדים), בשיתוף משרד האנרגיה
הישראלי בנושאי אנרגיה נקייה, אנרגיה מתחדשת וזיהום אויר.

בחלק הראשון יתקיים מפגש אינפורמטיבי של הצגת הנושאים הרלוונטיים, נושאי המימון ותהליך הצעת
ההצעות; בחלק השני יועברו מצגות של מועמדים ותתקיימנה סדנאות בנושאים שונים.

האירוע יאפשר היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים מישראל להגשת הצעה במסגרת קולות
קוראים רלוונטיים בתכנית הגרין דיל.

איש קשר לפרטים: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים ביוזמת
ארגונים מאירלנד

בין התאריכים 1314.10 יתקיים אירוע ביוזמת
ארגונים מאירלנד, שיכסה את כל הקולות

הקוראים בתוכנית הGreen Deal (תחומים 1
.(10

באירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי
המימון והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו

מצגות של מועמדים נבחרים (שכבר נבחרו). 
בחלק השני תתקיימנה פגישות אישיות בין
המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו מראש

.B2Match בפלטפורמת
יש לקרוא בעיון את תנאי הרישום המחייבים

לפרטים נוספים

אירוע לחיפוש שותפים של 
ארגון KTN הבריטי 

בתאריך 9.10 יקיים ארגון KTN הבריטי אירוע
לחיפוש שותפים במסגרת קולות הקוראים תחת

התחומים הבאים בתכנית הגריןדיל:
תחום 2  אנרגיה נקייה, זולה ובטוחה; תחום 3 
תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית;תחום 4 – מבנים
ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים.

כמו כן, ב15.10 יתקיים ארוע נוסף שידון בתחום
1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק

בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים
עמידים; תחום 8 – ללא זיהום: סביבה נקייה

מרעלים; תחום 10  העצמת אזרחים, שיתוף
ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים

מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי
נושאי המימון והדרישות להגשת ההצעות, שאלות

ותשובות, מועמדים נבחרים יציגו מצגות,
ותתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר

יתואמו ויקבעו מראש.

לפרטים נוספים

  אירוע של רשת הNCP בתחומי מדעי החברה והרוח בתכנית הגרין דיל

NET4SOCIETY בתחומי מדעי החברה והרוח של NCPבתאריך 27.10 יערך אירוע של רשת ה
בדגש על תרומתם הנדרשת של גופים ומומחים מתחומי מדעי החברה והרוח, בתחומים הבאים

בתכנית הגרין דיל:
תחום 1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים עמידים;

תחום 4 – מבנים ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים; תחום 9  חיזוק בסיס הידע לעמידות
לשינויי אקלים, הנגשת הידע לאוכלוסיה, וקידום חקר הימים והאוקיינוסים; תחום 10  העצמת אזרחים,

שיתוף ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי בהשתתפות נציגי הנציבות האירופית ומנהלי סוכנויות
מחקר, אשר יציג את אפשרויות המימון ואת הדרישות להגשת ההצעות. לאחר מכן יועברו מצגות

נבחרות אשר הוגשו מראש וסוננו בהתאם להערכת המארגנים את מידת הרלוונטיות שלהן לקולות
הקוראים. בחלק השני של האירוע תתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו

מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

  אירוע הGreenathon הראשון באירופה!

על ידי הפיכת אתגרי האקלים והסביבה להזדמנויות, אירופה שואפת להיות היבשת הראשונה בעלת
אקלים ניטראלי בשנת 2050. בין התאריכים 27 באוקטובר ל 30 באוקטובר 2020, מועצת החדשנות
האירופית מעניקה לכל זכאיי  הEIC אפשרות להשתתף ב"גרינתון" האירופי הראשון  האקתון רעיונות

שיחבר דיגיטלית בין מחדשים הממומנים על ידי ה EIC. בנוסף, ה EIC יעסוק באתגרי הקיימות
המרכזיים הדוחקים שהציעו שחקנים ארגוניים גדולים באירופה. 

לפרטים נוספים

Sent with ActiveTrail software

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/calls-proposals-page?title=Green+deal&term_node_tid_depth=All&tid_1=All
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl13KMpYaFiQ15btkCpGLAURDboGflaXOMmPDZYC8CtaFZdw/viewform
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/calls-proposals-page?title=Green+deal&term_node_tid_depth=All&tid_1=All
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

אוקטובר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 הנציבות האירופית פרסמה באופן רשמי את 20 הקולות הקוראים במסגרת
Green Dealה

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

פלטפורמות ומאגרים לחיפוש שותפים

ISERD מאגר חיפוש השותפים של  

הרשמה למאגר חיפוש השותפים של ISERD מאפשרת להציע חיבורים בין משתתפים שונים בארץ
ובאירופה, על פי הקולות הקוראים בהם הם מתעניינים ועל פי תחומי המומחיות שפירטו והרלוונטיות

שלהם לדרישות הקול הקורא. 
בנוסף, אנו מאתרים שותפים מתאימים לנציגי מאגדים מובילים הפונים אלינו מעת לעת, מידע על

שותפים ישראלים אפשריים העשויים להציע מומחיות הנדרשת בקולות הקוראים, כשותפים פוטנציאליים
Green Deal במאגד. המאגר מאפשר מיקוד משלוח מידע ועדכונים חשובים בנוגע לתכנית ה

ולאירועים שונים במסגרת התכנית.

להרשמה למאגר השותפים

 פלטפורמת חיפוש השותפים בפורטל הנציבות האירופית 

ניתן לחפש פרסומים של ארגונים המחפשים שותפים באמצעות פורטל הנציבות האירופית ולפרסם
קריאה לחיפוש שותפים בעצמיכם. גולשים לדף הקול הקורא שבו אתם מתעניינים וגוללים מטה ללוח

הפרסומים של חיפוש השותפים באותו קול קורא.
בנוסף, ניתן לנסות לחפש שותפים על פי שם הארגון והמדינה, ו/או על פי השתתפות בפרויקטים

שנבחרו למימון בעבר.

למידע נוסף

פלטפורמת למציאת שותפים בקרב
חברות בחבל הרוהר שבגרמניה

MATCHMAKER.RUHR היא פלטפורמת
מאטצ'ינג דיגיטלית ובינלאומית עבור חברות
מאזור רוהר. אפשרות לקישור עם חברות

בגרמניה בחבל הרוהר, בתחומים שונים, פתוחה
גם בפני ישראלים. 

למידע נוסף

NCP CARE פלטפורמת רשת

רשת NCPCARE מציעה פלטפורמה מקוונת
לחיפוש שותפים בכל הקולות הקוראים

שבמסגרת תכנית הגריןדיל. ניתן להציג את
המומחיות כשותף או כמוביל מאגד.

להרשמה לפלטפורמה

אירועים ומפגשים מקוונים לחיפוש שותפים 

אירוע משותף למדינות ישראל,
צ'כיה, סלובקיה, הונגריה ופולין 

הארוע שיתקיים ב1415.10, יכסה את כל
הנושאים בתוכנית הGreen Deal. באירוע

יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי המימון
והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו מצגות

של מועמדים נבחרים. 
בחלק השני יתקיימו פגישות אישיות בין

המשתתפים, אשר יתואמו ויקבעו מראש
.B2Match בפלטפורמת

ניתן לפנות לאיש הקשר: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים בילטראלי 
ישראליוון  

ISERD וPRAXI יקיימו בתאריך 13.10 אירוע
משותף לנרשמים ממדינות ישראל ויוון (בלבד)
שיכסה את כל הקולות הקוראים בכל תחומי
תוכנית הGreen Deal. האירוע יתמקד

בפגישות אישיות בין המשתתפים שיתואמו ויקבעו
מראש בפלטפורמת B2Mat. ההרשמה פתוחה

עד ה9 באוקטובר.
תינתן עדיפות לנרשמים שייספקו מידע מפורט על

המומחיות שלהם והרלוונטיות שלה לדרישות
הקול הקורא שבו הם מתעניינים.
ניתן לפנות לאיש הקשר: ניר שקד

למידע נוסף ולהרשמה

  ארוע היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים בשיתוף משרד האנרגיה

בתאריכים 18.10 ו21.10  תקיים ISERD אירוע בשני חלקים (ושני מועדים), בשיתוף משרד האנרגיה
הישראלי בנושאי אנרגיה נקייה, אנרגיה מתחדשת וזיהום אויר.

בחלק הראשון יתקיים מפגש אינפורמטיבי של הצגת הנושאים הרלוונטיים, נושאי המימון ותהליך הצעת
ההצעות; בחלק השני יועברו מצגות של מועמדים ותתקיימנה סדנאות בנושאים שונים.

האירוע יאפשר היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים מישראל להגשת הצעה במסגרת קולות
קוראים רלוונטיים בתכנית הגרין דיל.

איש קשר לפרטים: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים ביוזמת
ארגונים מאירלנד

בין התאריכים 1314.10 יתקיים אירוע ביוזמת
ארגונים מאירלנד, שיכסה את כל הקולות

הקוראים בתוכנית הGreen Deal (תחומים 1
.(10

באירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי
המימון והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו

מצגות של מועמדים נבחרים (שכבר נבחרו). 
בחלק השני תתקיימנה פגישות אישיות בין
המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו מראש

.B2Match בפלטפורמת
יש לקרוא בעיון את תנאי הרישום המחייבים

לפרטים נוספים

אירוע לחיפוש שותפים של 
ארגון KTN הבריטי 

בתאריך 9.10 יקיים ארגון KTN הבריטי אירוע
לחיפוש שותפים במסגרת קולות הקוראים תחת

התחומים הבאים בתכנית הגריןדיל:
תחום 2  אנרגיה נקייה, זולה ובטוחה; תחום 3 
תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית;תחום 4 – מבנים
ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים.

כמו כן, ב15.10 יתקיים ארוע נוסף שידון בתחום
1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק

בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים
עמידים; תחום 8 – ללא זיהום: סביבה נקייה

מרעלים; תחום 10  העצמת אזרחים, שיתוף
ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים

מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי
נושאי המימון והדרישות להגשת ההצעות, שאלות

ותשובות, מועמדים נבחרים יציגו מצגות,
ותתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר

יתואמו ויקבעו מראש.

לפרטים נוספים

  אירוע של רשת הNCP בתחומי מדעי החברה והרוח בתכנית הגרין דיל

NET4SOCIETY בתחומי מדעי החברה והרוח של NCPבתאריך 27.10 יערך אירוע של רשת ה
בדגש על תרומתם הנדרשת של גופים ומומחים מתחומי מדעי החברה והרוח, בתחומים הבאים

בתכנית הגרין דיל:
תחום 1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים עמידים;

תחום 4 – מבנים ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים; תחום 9  חיזוק בסיס הידע לעמידות
לשינויי אקלים, הנגשת הידע לאוכלוסיה, וקידום חקר הימים והאוקיינוסים; תחום 10  העצמת אזרחים,

שיתוף ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי בהשתתפות נציגי הנציבות האירופית ומנהלי סוכנויות
מחקר, אשר יציג את אפשרויות המימון ואת הדרישות להגשת ההצעות. לאחר מכן יועברו מצגות

נבחרות אשר הוגשו מראש וסוננו בהתאם להערכת המארגנים את מידת הרלוונטיות שלהן לקולות
הקוראים. בחלק השני של האירוע תתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו

מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

  אירוע הGreenathon הראשון באירופה!

על ידי הפיכת אתגרי האקלים והסביבה להזדמנויות, אירופה שואפת להיות היבשת הראשונה בעלת
אקלים ניטראלי בשנת 2050. בין התאריכים 27 באוקטובר ל 30 באוקטובר 2020, מועצת החדשנות
האירופית מעניקה לכל זכאיי  הEIC אפשרות להשתתף ב"גרינתון" האירופי הראשון  האקתון רעיונות

שיחבר דיגיטלית בין מחדשים הממומנים על ידי ה EIC. בנוסף, ה EIC יעסוק באתגרי הקיימות
המרכזיים הדוחקים שהציעו שחקנים ארגוניים גדולים באירופה. 

לפרטים נוספים
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הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

אוקטובר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

 הנציבות האירופית פרסמה באופן רשמי את 20 הקולות הקוראים במסגרת
Green Dealה

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

פלטפורמות ומאגרים לחיפוש שותפים

ISERD מאגר חיפוש השותפים של  

הרשמה למאגר חיפוש השותפים של ISERD מאפשרת להציע חיבורים בין משתתפים שונים בארץ
ובאירופה, על פי הקולות הקוראים בהם הם מתעניינים ועל פי תחומי המומחיות שפירטו והרלוונטיות

שלהם לדרישות הקול הקורא. 
בנוסף, אנו מאתרים שותפים מתאימים לנציגי מאגדים מובילים הפונים אלינו מעת לעת, מידע על

שותפים ישראלים אפשריים העשויים להציע מומחיות הנדרשת בקולות הקוראים, כשותפים פוטנציאליים
Green Deal במאגד. המאגר מאפשר מיקוד משלוח מידע ועדכונים חשובים בנוגע לתכנית ה

ולאירועים שונים במסגרת התכנית.

להרשמה למאגר השותפים

 פלטפורמת חיפוש השותפים בפורטל הנציבות האירופית 

ניתן לחפש פרסומים של ארגונים המחפשים שותפים באמצעות פורטל הנציבות האירופית ולפרסם
קריאה לחיפוש שותפים בעצמיכם. גולשים לדף הקול הקורא שבו אתם מתעניינים וגוללים מטה ללוח

הפרסומים של חיפוש השותפים באותו קול קורא.
בנוסף, ניתן לנסות לחפש שותפים על פי שם הארגון והמדינה, ו/או על פי השתתפות בפרויקטים

שנבחרו למימון בעבר.

למידע נוסף

פלטפורמת למציאת שותפים בקרב
חברות בחבל הרוהר שבגרמניה

MATCHMAKER.RUHR היא פלטפורמת
מאטצ'ינג דיגיטלית ובינלאומית עבור חברות
מאזור רוהר. אפשרות לקישור עם חברות

בגרמניה בחבל הרוהר, בתחומים שונים, פתוחה
גם בפני ישראלים. 

למידע נוסף

NCP CARE פלטפורמת רשת

רשת NCPCARE מציעה פלטפורמה מקוונת
לחיפוש שותפים בכל הקולות הקוראים

שבמסגרת תכנית הגריןדיל. ניתן להציג את
המומחיות כשותף או כמוביל מאגד.

להרשמה לפלטפורמה

אירועים ומפגשים מקוונים לחיפוש שותפים 

אירוע משותף למדינות ישראל,
צ'כיה, סלובקיה, הונגריה ופולין 

הארוע שיתקיים ב1415.10, יכסה את כל
הנושאים בתוכנית הGreen Deal. באירוע

יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי המימון
והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו מצגות

של מועמדים נבחרים. 
בחלק השני יתקיימו פגישות אישיות בין

המשתתפים, אשר יתואמו ויקבעו מראש
.B2Match בפלטפורמת

ניתן לפנות לאיש הקשר: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים בילטראלי 
ישראליוון  

ISERD וPRAXI יקיימו בתאריך 13.10 אירוע
משותף לנרשמים ממדינות ישראל ויוון (בלבד)
שיכסה את כל הקולות הקוראים בכל תחומי
תוכנית הGreen Deal. האירוע יתמקד

בפגישות אישיות בין המשתתפים שיתואמו ויקבעו
מראש בפלטפורמת B2Mat. ההרשמה פתוחה

עד ה9 באוקטובר.
תינתן עדיפות לנרשמים שייספקו מידע מפורט על

המומחיות שלהם והרלוונטיות שלה לדרישות
הקול הקורא שבו הם מתעניינים.
ניתן לפנות לאיש הקשר: ניר שקד

למידע נוסף ולהרשמה

  ארוע היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים בשיתוף משרד האנרגיה

בתאריכים 18.10 ו21.10  תקיים ISERD אירוע בשני חלקים (ושני מועדים), בשיתוף משרד האנרגיה
הישראלי בנושאי אנרגיה נקייה, אנרגיה מתחדשת וזיהום אויר.

בחלק הראשון יתקיים מפגש אינפורמטיבי של הצגת הנושאים הרלוונטיים, נושאי המימון ותהליך הצעת
ההצעות; בחלק השני יועברו מצגות של מועמדים ותתקיימנה סדנאות בנושאים שונים.

האירוע יאפשר היכרות ונטוורקינג עם שותפים פוטנציאלים מישראל להגשת הצעה במסגרת קולות
קוראים רלוונטיים בתכנית הגרין דיל.

איש קשר לפרטים: אסף אהרון

למידע נוסף ולהרשמה

אירוע חיפוש שותפים ביוזמת
ארגונים מאירלנד

בין התאריכים 1314.10 יתקיים אירוע ביוזמת
ארגונים מאירלנד, שיכסה את כל הקולות

הקוראים בתוכנית הGreen Deal (תחומים 1
.(10

באירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי נושאי
המימון והדרישות להגשת ההצעות, ולאחריו יוצגו

מצגות של מועמדים נבחרים (שכבר נבחרו). 
בחלק השני תתקיימנה פגישות אישיות בין
המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו מראש

.B2Match בפלטפורמת
יש לקרוא בעיון את תנאי הרישום המחייבים

לפרטים נוספים

אירוע לחיפוש שותפים של 
ארגון KTN הבריטי 

בתאריך 9.10 יקיים ארגון KTN הבריטי אירוע
לחיפוש שותפים במסגרת קולות הקוראים תחת

התחומים הבאים בתכנית הגריןדיל:
תחום 2  אנרגיה נקייה, זולה ובטוחה; תחום 3 
תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית;תחום 4 – מבנים
ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים.

כמו כן, ב15.10 יתקיים ארוע נוסף שידון בתחום
1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק

בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים
עמידים; תחום 8 – ללא זיהום: סביבה נקייה

מרעלים; תחום 10  העצמת אזרחים, שיתוף
ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים

מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי לגבי
נושאי המימון והדרישות להגשת ההצעות, שאלות

ותשובות, מועמדים נבחרים יציגו מצגות,
ותתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר

יתואמו ויקבעו מראש.

לפרטים נוספים

  אירוע של רשת הNCP בתחומי מדעי החברה והרוח בתכנית הגרין דיל

NET4SOCIETY בתחומי מדעי החברה והרוח של NCPבתאריך 27.10 יערך אירוע של רשת ה
בדגש על תרומתם הנדרשת של גופים ומומחים מתחומי מדעי החברה והרוח, בתחומים הבאים

בתכנית הגרין דיל:
תחום 1  עמידות לשינויי אקלים: מניעה ומאבק בשריפות יער, חדשנות למען ערים ואזורים עמידים;

תחום 4 – מבנים ובנייה: התייעלות אנרגטית וחיסכון במשאבים; תחום 9  חיזוק בסיס הידע לעמידות
לשינויי אקלים, הנגשת הידע לאוכלוסיה, וקידום חקר הימים והאוקיינוסים; תחום 10  העצמת אזרחים,

שיתוף ציבור והיבטים חברתיים בתכנית המעבר לאקלים מאוזן והגנת הסביבה באירופה.
במסגרת האירוע יתקיים מפגש אינפורמטיבי בהשתתפות נציגי הנציבות האירופית ומנהלי סוכנויות
מחקר, אשר יציג את אפשרויות המימון ואת הדרישות להגשת ההצעות. לאחר מכן יועברו מצגות

נבחרות אשר הוגשו מראש וסוננו בהתאם להערכת המארגנים את מידת הרלוונטיות שלהן לקולות
הקוראים. בחלק השני של האירוע תתקיימנה פגישות אישיות בין המשתתפים, אשר תואמו ונקבעו

מראש.

לפרטים נוספים ולהרשמה

  אירוע הGreenathon הראשון באירופה!

על ידי הפיכת אתגרי האקלים והסביבה להזדמנויות, אירופה שואפת להיות היבשת הראשונה בעלת
אקלים ניטראלי בשנת 2050. בין התאריכים 27 באוקטובר ל 30 באוקטובר 2020, מועצת החדשנות
האירופית מעניקה לכל זכאיי  הEIC אפשרות להשתתף ב"גרינתון" האירופי הראשון  האקתון רעיונות

שיחבר דיגיטלית בין מחדשים הממומנים על ידי ה EIC. בנוסף, ה EIC יעסוק באתגרי הקיימות
המרכזיים הדוחקים שהציעו שחקנים ארגוניים גדולים באירופה. 

לפרטים נוספים
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