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ספטמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Green Deal – התוכנית האירופית לקידום מדע וחדשנות בתחומי
הקיימות, הסביבה וההתמודדות עם משבר האקלים – הרשמו למאגר

השותפים שלנו!
תכנית ה Green Deal תתמוך בפרויקטי מחקר וחדשנות, המקדמים פתרונות להתמודדות עם אתגרי
האקלים, הגנת הסביבה, שימור משאבי טבע והמגוון הביולוגי ביבשת אירופה ובעולם, בסכום כולל של
כמיליארד אירו. הקול הקורא שואף להניע מעבר מהיר לכלכלה מעגלית, ותעשייה ירוקה ונקייה, שיהוו

מנוע צמיחה, לפיתוח איתנות ויכולת התמודדות עם אתגרים. 
.ISERD מידע מקיף, הקלטות ומצגות לסדרת הוובינרים שנערכו ניתן למצוא באתר

לנרשמים למאגר השותפים, אנו מסייעים להכיר שותפים אפשריים בארץ ובאירופה – בסדנאות
משותפות, או בידי קישור ממוקד.

למידע ולהרשמה למאגר השותפים

 מועדים אחרונים בקולות קוראים 
FTI, EIC Accelerator

במהלך חודש אוקטובר יתקיימו המועדים
האחרונים בתוכנית Horizon 2020 של:

מסלול ה EIC Accelerator  מסלול יחידני.
מיועד לחברות בינוניות קטנות המעוניינות
בביצוע מופ קרוב לשוק. המועד האחרון

להגשה: 7.10.20
מסלול ה FTI מיועד למגוון ישויות כגון

אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ
קרוב לשוק, במאגד של 53 שותפים. המועד

האחרון להגשה: 27.10.20

אל תפספסו את ההזדמנות האחרונה להגשה. 

לפרטים נוספים

 קול קורא  BlockStart לאימוץ
בלוקצ'יין

F6S מעורב בתכנית אקסלרציה ההאב הבריטי
הממומנת על ידי Horizon 2020, שמטרתה

לטפח אימוץ blockchain בקרב חברות
סטארטאפ ועסקים קטנים ובינוניים בתחומי

קמעונאות, פינטק וICT. המטרה העיקרית של
פרויקט זה היא לאפשר שיתופי פעולה מוכווני
יעד, מיקוד עסקי ומועילות הדדית בין ספקי

פתרונות בלוקצ'יין לבין חברות קטנות ובינוניות של
משתמשי קצה. BlockStart מחפש סטארטאפ

בלוקצ'יין בשלב המוקדם והצמיחה מכל רחבי
.H2020 האיחוד האירופי ומדינות

חברה שתבחר תקבל מימון נקי של 20,000 אירו
לטובת הפיתוח המוצע. 

מועד אחרון להגשה 30.09.20

לקול הקורא

(Human Brain Project  HBP) קולות קוראים בפרויקט המוח האנושי  

פרויקט המוח האנושי (Human Brain Project  HBP) השיק ארבעה קולות קוראים חדשים
שמתמקדים בפיתוח תשתית המחקר בתחום מדעי המוח והמחקר הקליני (EBRAINS) בדגש על

חדשנות. הקולות הקוראים פונים למומחים להנדסת מחשבים ולפיתוח תוכנה המעוניינים לתרום לבניית
תשתית המחקר, לארגונים המעוניינים בטיפול בבעיות בינה מלאכותית ואוטומציה, למומחים וחוקרים
בתחום מדעי המוח הקוגניטיביים, תיאוריה של הלמידה, בינה מלאכותית ונוירורובוטיקה, ולחברות

קטנות ובינוניות וסטארטאפים טכנולוגיים, הפועלים בתחום מדעי המוח הדיגיטליים ומעוניינים בפיתוח
כלים ושירותים לתשתית המחקר.

סכום המענק להצעות זוכות נע בין 250 ל 500 אלף אירו. 
מודל ההגשה הינו דושלבי. הצעה ראשונית מקוצרת יש להגיש עד ל16.9.2020.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיש הקשר לתכנית בישראל מר דני סקר

למידע נוסף

חדשות ועדכונים

 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא
במסגרת Horizon 2020 להתמודדות עם התפרצות הקורונה

Horizon 2020 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא במסגרת
להתמודדות עם התפרצות הקורונה

תשע יישויות ישראליות שותפות בשמונה מתוך עשרים ושלושה הפרויקטים הבינלאומיים הזוכים,
במסגרת הקול הקורא הדחוף למימון מו"פ ויישום פתרונות מהירים להתמודדות עם התפרצות

הקורונה, שפורסם במסגרת התוכנית האירופית. 
הקול הקורא, בהיקף כולל של כ 130 מיליון אירו, מיועד למאגדים, קבוצה של לפחות שלושה שותפים –

חברות, מוסדות מחקר, עמותות וגופי ממשל  משלוש מדינות שונות. הקבוצות המגישות התבקשו
להציע פתרונות הניתנים ליישום מהיר, כמענה להתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיה, בארבעה

תחומים: הסבה מיידית של קווי ייצור לצורך ייצור ציוד רפואי חיוני; טכנולוגיות רפואיות, כלים דיגיטליים
ובינה מלאכותית לטיפול, ניטור ומעקב; השפעות חברתיות וכלכליות של המגפה; בניית מאגר נתונים

של חולים על מנת לייצר מודלים חדשים לתגובה עבור איומים בריאותיים חדשים. 
4616 משתתפים מכל המדינות השותפות בHorizon 2020 הגישו הצעות לקול הקורא, סה"כ ב 454

פרויקטים. מתוכם, זכו למימון 23 פרויקטים, בהשתתפות 347 שותפים מ 40 מדינות. 

למידע נוסף

 הנציבות יוצאת בהתייעצויות ציבוריות בנושא התוכנית האסטרטגית
Horizon Europe הראשונה של

,Horizon Europe הנציבות האירופית פרסמה סקר ציבורי בתוכנית האסטרטגית הראשונה של
שתנחה את תוכניות העבודה ונושאי ארבע השנים הראשונות של התוכנית החדשה (20212024).
ההתייעצות הנוכחית תאסוף נתונים מרחבי אירופה ומחוצה לה כדי לסייע באימות ההשפעות ולעורר

דיונים ורעיונות חדשים. בנוסף הדבר יעזור ליישר סדרי עדיפויות במחקר ובחדשנות עם סדרי עדיפויות
של מדיניות האיחוד האירופי כגון פתרונות לעתיד בר קיימא.

הנציבות מזמינה את כל מי שמתעניין בסדרי עדיפויות בתחום המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,
בכל מקום בעולם, להשתתף בסקר שייסגר ב 18 בספטמבר 2020. 

בנוסף, לאחר הצגת ההצעות לחמש המשימות הראשונות של Horizon Europe בחודש יוני, הנציבות
האירופית מבקשת כעת את דעתם של בעלי העניין בנוגע ליוזמות המוצעות באמצעות קול קורא

לרעיונות. האפשרות להגיש הצעות תהיה פתוחה עד 6 בספטמבר, וההצבעה תישאר פתוחה עד 14
בספטמבר.

תוצאות הסקרים והרעיונות יידונו במהלך ימי המחקר והחדשנות האירופיים הווירטואליים המתקיימים
בתאריכים 2224 בספטמבר 2020.

למידע נוסף

פלטפורמה חדשה לפרסום בגישה
פתוחה באיחוד האירופי

פלטפורמת Open Research Europe תהיה
פלטפורמת פרסום מחקרים שתספק למוטבי
Horizon 2020 ו Horizon Europe שירות

פרסום ביקורת עמיתים (peerreview) בגישה
פתוחה ללא עלות בכל תחומי המחקר. הנציבות
התקשרה עם F1000 Research בכדי לספק

את התשתית ואת שירותי העריכה. 
הגשת המאמר הראשונה צפויה בסתיו 2020
וההשקה הרשמית שתתחיל בתחילת 2021.

למידע נוסף

ERC פורסמו תוצאות מסלול ה
Starting לשנת 2020

מועצת המחקר האירופית, פרסמה את תוצאות
הקול הקורא ERC Starting לשנת 2020.

436 חוקרים ברחבי אירופה זכו השנה במענק,
מתוכם 23 חוקרים ישראלים.

בפרסום ניתן למצוא את פרטי הזוכים, דוגמאות
לפרויקטים זוכים וסטטיסטיקה של הקול הקורא

למידע נוסף

פרויקט PREFET מקיים קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות מובילות

פרויקט PREFET שבמסגרת האיחוד הארופאי עוסק בזיהוי מגמות טכנולוגיות מתפתחות עם
פוטנציאל השפעה גבוה. הפרוייקט מקיים במהלך חודש אוקטובר קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות

מובילות עם פוטנציאל להוביל לפרויקטי מו"פ ארוכי טווח.
הקורס יתקיים בתאריכים 2730.10.2020, וישלב תוכן מעשי: פעילויות נטוורקינג, הכשרה והצגת

המגמות המובילות במספר נרחב של תחומים וטכנולוגיות עתידיות.
קורס זה מיועד לחוקרים המעוניינים להגיש הצעות לפרויקטי FET במסגרת תוכנית המסגרת

האירופאית  Horizon  בתחומים מגוונים. כמו כן, הוא פתוח לחברות הייטק קטנות וגדולות ולקובעי
מדיניות.

deepשואפת לתמוך בחוקרים עלידי עידוד שיתופי פעולה ובניית קהילה בתחום ה IdeAcademy
tech , ויצירת הזדמנויות לחשיבה משותפת על רעיונות לפרויקטים.

לפרטים נוספים

אירועים

SSH in the Green Deal“ אירוע
”Call

פרויקט Net4Society, יערוך אירוע השקה
וירטואלי, ייעודי לקהילת מדעי החברה והרוח

.Green Deal בקול הקורא של ה
האירוע יתמקד בשמונה נושאים בקול הקורא,

שזוהו כרלוונטים לקהילת מדעי החברה והרוח.
האירוע אמור להערך בתאריך 7 באוקטובר

.2020
לו"ז ופרטים נוספים יפורסמו בשבועות הקרובים.

הזדמנויות לחיפושי שותפים תתקיימנה גם
בסדנת השת"פ ישראלבוואריהצרפת בתחום

העצמת אזרחים ושיתוף הציבור.

לפרטים נוספים

סדנה וחיפוש שותפים בתוכנית ה
Green Deal האירופית

Greenרוצים להגיש הצעה לפרויקט בתכנית ה
Deal האירופית ומחפשים שותפים לבניית

מאגד? אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בסדנה
משותפת של ISERD עם מדינת בוואריה

בגרמניה ועם צרפת שתתקיים
ב16.9.2020. הסדנה תתמקד בשלושה
תחומים: תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית; 

מהחווה למזלג: חקלאות ומזון; והעצמת אזרחים
ושיתוף הציבור. ההשתתפות בסדנה כרוכה

ברישום למאגר המשתתפים.
בקרוב יתקיימו סדנאות נוספות במיקוד בתחומים
שונים והרשומים במאגר יוזמנו לסדנה המתאימה

על פי תחומי העניין. 
LifeSciences@iserd.org.il :לפרטים נוספים

לרישום למאגר המשתתפים

European R&I Days

הנציבות האירופית פרסמה את טיוטת התוכנית המעודכנת לימי המחקר והחדשנות האירופיים
הקרובים. ימי המחקר והחדשנות האירופיים הם אירוע הדגל השנתי של הנציבות האירופית, המאגד בין
קובעי מדיניות, חוקרים, יזמים ואזרחים לדיון ולעצב את עתיד המחקר והחדשנות באירופה ומחוצה לה.

האירוע יתקיים בתאריכים 2224 בספטמבר 2020 באופן מקוון. 
המפגשים האינטראקטיביים יאפשרו למשתתפים לספק נתונים על כיצד מדיניות המחקר והחדשנות

והמימון יכולים לעזור להניע את ההתאוששות אירופה ולסלול את הדרך לעתיד ירוק, דיגיטלי ועמיד. על
בסיס ההצלחה של השנה שעברה, מהדורת 2020 תציג שלושה ימים של תכנון מדיניות משותפת,

פאנלים מעוררי מחשבה והזדמנויות למציאת שותפים.
.ISERD פרטים נוספים יועברו באמצעות אתר ימי המחקר והחדשנות ועדכונים באתר

להרשמה

ארועים לחיפוש שותפים של הרשת
KTN הבריטית

הרשת הבריטית KTN תערוך שלושה אירועים
מקוונים לחיפוש שותפים ובניית מאגדים במסגרת

תכנית הגריןדיל האירופי, בחודשים ספטמבר
ואוקטובר. כל אירוע יתמקד בתחומים שונים מבין
התחומים שמכסה התכנית. האירועים מתאימים
לכל מי שמעוניין להשתתף בפרויקטים אירופיים

 .Green Deal  בנושאי ה

להרשמה

כנס וירטואלי של ענן המדע הפתוח
 (EOSC)

ענן המדע הפתוח האירופי (EOSC) הודיע כי
הסימפוזיון הווירטואלי יתקיים בתאריכים 1922

באוקטובר 2020.
הארוע  מפגיש בין חוקרים, נציגי פרויקטים של
תשתית, קבוצות העבודה של EOSC ונציגי
מדינות חברות ומדינות נוספות בכדי לדון

בשלבים האחרונים בהקמת ענן המדע הפתוח
האירופי.

הסימפוזיון נועד להתקיים לאורך ארבעה בקרים
וטופס ההרשמה הרשמי המלא יפורסם בקרוב.

למידע נוסף

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD מרסמת וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

FTI לצפייה במצגת

מצגת הכוונה על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מפרסמת וובינר מצגת הכוונה בנושא
תוכנית המסגרת האירופית. במצגת ניתן מידע
על התוכנית, כללי ההשתתפות וההזדמנויות

הטמונות בתכנית לישראלים. 
ISERD ניתן לצפות במצגת ההכוונה באתר

 .YouTubeובערוץ ה

לצפייה במצגת ההכוונה

Sent with ActiveTrail software

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

ספטמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Green Deal – התוכנית האירופית לקידום מדע וחדשנות בתחומי
הקיימות, הסביבה וההתמודדות עם משבר האקלים – הרשמו למאגר

השותפים שלנו!
תכנית ה Green Deal תתמוך בפרויקטי מחקר וחדשנות, המקדמים פתרונות להתמודדות עם אתגרי
האקלים, הגנת הסביבה, שימור משאבי טבע והמגוון הביולוגי ביבשת אירופה ובעולם, בסכום כולל של
כמיליארד אירו. הקול הקורא שואף להניע מעבר מהיר לכלכלה מעגלית, ותעשייה ירוקה ונקייה, שיהוו

מנוע צמיחה, לפיתוח איתנות ויכולת התמודדות עם אתגרים. 
.ISERD מידע מקיף, הקלטות ומצגות לסדרת הוובינרים שנערכו ניתן למצוא באתר

לנרשמים למאגר השותפים, אנו מסייעים להכיר שותפים אפשריים בארץ ובאירופה – בסדנאות
משותפות, או בידי קישור ממוקד.

למידע ולהרשמה למאגר השותפים

 מועדים אחרונים בקולות קוראים 
FTI, EIC Accelerator

במהלך חודש אוקטובר יתקיימו המועדים
האחרונים בתוכנית Horizon 2020 של:

מסלול ה EIC Accelerator  מסלול יחידני.
מיועד לחברות בינוניות קטנות המעוניינות
בביצוע מופ קרוב לשוק. המועד האחרון

להגשה: 7.10.20
מסלול ה FTI מיועד למגוון ישויות כגון

אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ
קרוב לשוק, במאגד של 53 שותפים. המועד

האחרון להגשה: 27.10.20

אל תפספסו את ההזדמנות האחרונה להגשה. 

לפרטים נוספים

 קול קורא  BlockStart לאימוץ
בלוקצ'יין

F6S מעורב בתכנית אקסלרציה ההאב הבריטי
הממומנת על ידי Horizon 2020, שמטרתה

לטפח אימוץ blockchain בקרב חברות
סטארטאפ ועסקים קטנים ובינוניים בתחומי

קמעונאות, פינטק וICT. המטרה העיקרית של
פרויקט זה היא לאפשר שיתופי פעולה מוכווני
יעד, מיקוד עסקי ומועילות הדדית בין ספקי

פתרונות בלוקצ'יין לבין חברות קטנות ובינוניות של
משתמשי קצה. BlockStart מחפש סטארטאפ

בלוקצ'יין בשלב המוקדם והצמיחה מכל רחבי
.H2020 האיחוד האירופי ומדינות

חברה שתבחר תקבל מימון נקי של 20,000 אירו
לטובת הפיתוח המוצע. 

מועד אחרון להגשה 30.09.20

לקול הקורא

(Human Brain Project  HBP) קולות קוראים בפרויקט המוח האנושי  

פרויקט המוח האנושי (Human Brain Project  HBP) השיק ארבעה קולות קוראים חדשים
שמתמקדים בפיתוח תשתית המחקר בתחום מדעי המוח והמחקר הקליני (EBRAINS) בדגש על

חדשנות. הקולות הקוראים פונים למומחים להנדסת מחשבים ולפיתוח תוכנה המעוניינים לתרום לבניית
תשתית המחקר, לארגונים המעוניינים בטיפול בבעיות בינה מלאכותית ואוטומציה, למומחים וחוקרים
בתחום מדעי המוח הקוגניטיביים, תיאוריה של הלמידה, בינה מלאכותית ונוירורובוטיקה, ולחברות

קטנות ובינוניות וסטארטאפים טכנולוגיים, הפועלים בתחום מדעי המוח הדיגיטליים ומעוניינים בפיתוח
כלים ושירותים לתשתית המחקר.

סכום המענק להצעות זוכות נע בין 250 ל 500 אלף אירו. 
מודל ההגשה הינו דושלבי. הצעה ראשונית מקוצרת יש להגיש עד ל16.9.2020.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיש הקשר לתכנית בישראל מר דני סקר

למידע נוסף

חדשות ועדכונים

 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא
במסגרת Horizon 2020 להתמודדות עם התפרצות הקורונה

Horizon 2020 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא במסגרת
להתמודדות עם התפרצות הקורונה

תשע יישויות ישראליות שותפות בשמונה מתוך עשרים ושלושה הפרויקטים הבינלאומיים הזוכים,
במסגרת הקול הקורא הדחוף למימון מו"פ ויישום פתרונות מהירים להתמודדות עם התפרצות

הקורונה, שפורסם במסגרת התוכנית האירופית. 
הקול הקורא, בהיקף כולל של כ 130 מיליון אירו, מיועד למאגדים, קבוצה של לפחות שלושה שותפים –

חברות, מוסדות מחקר, עמותות וגופי ממשל  משלוש מדינות שונות. הקבוצות המגישות התבקשו
להציע פתרונות הניתנים ליישום מהיר, כמענה להתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיה, בארבעה

תחומים: הסבה מיידית של קווי ייצור לצורך ייצור ציוד רפואי חיוני; טכנולוגיות רפואיות, כלים דיגיטליים
ובינה מלאכותית לטיפול, ניטור ומעקב; השפעות חברתיות וכלכליות של המגפה; בניית מאגר נתונים

של חולים על מנת לייצר מודלים חדשים לתגובה עבור איומים בריאותיים חדשים. 
4616 משתתפים מכל המדינות השותפות בHorizon 2020 הגישו הצעות לקול הקורא, סה"כ ב 454

פרויקטים. מתוכם, זכו למימון 23 פרויקטים, בהשתתפות 347 שותפים מ 40 מדינות. 

למידע נוסף

 הנציבות יוצאת בהתייעצויות ציבוריות בנושא התוכנית האסטרטגית
Horizon Europe הראשונה של

,Horizon Europe הנציבות האירופית פרסמה סקר ציבורי בתוכנית האסטרטגית הראשונה של
שתנחה את תוכניות העבודה ונושאי ארבע השנים הראשונות של התוכנית החדשה (20212024).
ההתייעצות הנוכחית תאסוף נתונים מרחבי אירופה ומחוצה לה כדי לסייע באימות ההשפעות ולעורר

דיונים ורעיונות חדשים. בנוסף הדבר יעזור ליישר סדרי עדיפויות במחקר ובחדשנות עם סדרי עדיפויות
של מדיניות האיחוד האירופי כגון פתרונות לעתיד בר קיימא.

הנציבות מזמינה את כל מי שמתעניין בסדרי עדיפויות בתחום המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,
בכל מקום בעולם, להשתתף בסקר שייסגר ב 18 בספטמבר 2020. 

בנוסף, לאחר הצגת ההצעות לחמש המשימות הראשונות של Horizon Europe בחודש יוני, הנציבות
האירופית מבקשת כעת את דעתם של בעלי העניין בנוגע ליוזמות המוצעות באמצעות קול קורא

לרעיונות. האפשרות להגיש הצעות תהיה פתוחה עד 6 בספטמבר, וההצבעה תישאר פתוחה עד 14
בספטמבר.

תוצאות הסקרים והרעיונות יידונו במהלך ימי המחקר והחדשנות האירופיים הווירטואליים המתקיימים
בתאריכים 2224 בספטמבר 2020.

למידע נוסף

פלטפורמה חדשה לפרסום בגישה
פתוחה באיחוד האירופי

פלטפורמת Open Research Europe תהיה
פלטפורמת פרסום מחקרים שתספק למוטבי
Horizon 2020 ו Horizon Europe שירות

פרסום ביקורת עמיתים (peerreview) בגישה
פתוחה ללא עלות בכל תחומי המחקר. הנציבות
התקשרה עם F1000 Research בכדי לספק

את התשתית ואת שירותי העריכה. 
הגשת המאמר הראשונה צפויה בסתיו 2020
וההשקה הרשמית שתתחיל בתחילת 2021.

למידע נוסף

ERC פורסמו תוצאות מסלול ה
Starting לשנת 2020

מועצת המחקר האירופית, פרסמה את תוצאות
הקול הקורא ERC Starting לשנת 2020.

436 חוקרים ברחבי אירופה זכו השנה במענק,
מתוכם 23 חוקרים ישראלים.

בפרסום ניתן למצוא את פרטי הזוכים, דוגמאות
לפרויקטים זוכים וסטטיסטיקה של הקול הקורא

למידע נוסף

פרויקט PREFET מקיים קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות מובילות

פרויקט PREFET שבמסגרת האיחוד הארופאי עוסק בזיהוי מגמות טכנולוגיות מתפתחות עם
פוטנציאל השפעה גבוה. הפרוייקט מקיים במהלך חודש אוקטובר קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות

מובילות עם פוטנציאל להוביל לפרויקטי מו"פ ארוכי טווח.
הקורס יתקיים בתאריכים 2730.10.2020, וישלב תוכן מעשי: פעילויות נטוורקינג, הכשרה והצגת

המגמות המובילות במספר נרחב של תחומים וטכנולוגיות עתידיות.
קורס זה מיועד לחוקרים המעוניינים להגיש הצעות לפרויקטי FET במסגרת תוכנית המסגרת

האירופאית  Horizon  בתחומים מגוונים. כמו כן, הוא פתוח לחברות הייטק קטנות וגדולות ולקובעי
מדיניות.

deepשואפת לתמוך בחוקרים עלידי עידוד שיתופי פעולה ובניית קהילה בתחום ה IdeAcademy
tech , ויצירת הזדמנויות לחשיבה משותפת על רעיונות לפרויקטים.

לפרטים נוספים

אירועים

SSH in the Green Deal“ אירוע
”Call

פרויקט Net4Society, יערוך אירוע השקה
וירטואלי, ייעודי לקהילת מדעי החברה והרוח

.Green Deal בקול הקורא של ה
האירוע יתמקד בשמונה נושאים בקול הקורא,

שזוהו כרלוונטים לקהילת מדעי החברה והרוח.
האירוע אמור להערך בתאריך 7 באוקטובר

.2020
לו"ז ופרטים נוספים יפורסמו בשבועות הקרובים.

הזדמנויות לחיפושי שותפים תתקיימנה גם
בסדנת השת"פ ישראלבוואריהצרפת בתחום

העצמת אזרחים ושיתוף הציבור.

לפרטים נוספים

סדנה וחיפוש שותפים בתוכנית ה
Green Deal האירופית

Greenרוצים להגיש הצעה לפרויקט בתכנית ה
Deal האירופית ומחפשים שותפים לבניית

מאגד? אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בסדנה
משותפת של ISERD עם מדינת בוואריה

בגרמניה ועם צרפת שתתקיים
ב16.9.2020. הסדנה תתמקד בשלושה
תחומים: תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית; 

מהחווה למזלג: חקלאות ומזון; והעצמת אזרחים
ושיתוף הציבור. ההשתתפות בסדנה כרוכה

ברישום למאגר המשתתפים.
בקרוב יתקיימו סדנאות נוספות במיקוד בתחומים
שונים והרשומים במאגר יוזמנו לסדנה המתאימה

על פי תחומי העניין. 
LifeSciences@iserd.org.il :לפרטים נוספים

לרישום למאגר המשתתפים

European R&I Days

הנציבות האירופית פרסמה את טיוטת התוכנית המעודכנת לימי המחקר והחדשנות האירופיים
הקרובים. ימי המחקר והחדשנות האירופיים הם אירוע הדגל השנתי של הנציבות האירופית, המאגד בין
קובעי מדיניות, חוקרים, יזמים ואזרחים לדיון ולעצב את עתיד המחקר והחדשנות באירופה ומחוצה לה.

האירוע יתקיים בתאריכים 2224 בספטמבר 2020 באופן מקוון. 
המפגשים האינטראקטיביים יאפשרו למשתתפים לספק נתונים על כיצד מדיניות המחקר והחדשנות

והמימון יכולים לעזור להניע את ההתאוששות אירופה ולסלול את הדרך לעתיד ירוק, דיגיטלי ועמיד. על
בסיס ההצלחה של השנה שעברה, מהדורת 2020 תציג שלושה ימים של תכנון מדיניות משותפת,

פאנלים מעוררי מחשבה והזדמנויות למציאת שותפים.
.ISERD פרטים נוספים יועברו באמצעות אתר ימי המחקר והחדשנות ועדכונים באתר

להרשמה

ארועים לחיפוש שותפים של הרשת
KTN הבריטית

הרשת הבריטית KTN תערוך שלושה אירועים
מקוונים לחיפוש שותפים ובניית מאגדים במסגרת

תכנית הגריןדיל האירופי, בחודשים ספטמבר
ואוקטובר. כל אירוע יתמקד בתחומים שונים מבין
התחומים שמכסה התכנית. האירועים מתאימים
לכל מי שמעוניין להשתתף בפרויקטים אירופיים

 .Green Deal  בנושאי ה

להרשמה

כנס וירטואלי של ענן המדע הפתוח
 (EOSC)

ענן המדע הפתוח האירופי (EOSC) הודיע כי
הסימפוזיון הווירטואלי יתקיים בתאריכים 1922

באוקטובר 2020.
הארוע  מפגיש בין חוקרים, נציגי פרויקטים של
תשתית, קבוצות העבודה של EOSC ונציגי
מדינות חברות ומדינות נוספות בכדי לדון

בשלבים האחרונים בהקמת ענן המדע הפתוח
האירופי.

הסימפוזיון נועד להתקיים לאורך ארבעה בקרים
וטופס ההרשמה הרשמי המלא יפורסם בקרוב.

למידע נוסף

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD מרסמת וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

FTI לצפייה במצגת

מצגת הכוונה על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מפרסמת וובינר מצגת הכוונה בנושא
תוכנית המסגרת האירופית. במצגת ניתן מידע
על התוכנית, כללי ההשתתפות וההזדמנויות

הטמונות בתכנית לישראלים. 
ISERD ניתן לצפות במצגת ההכוונה באתר

 .YouTubeובערוץ ה

לצפייה במצגת ההכוונה

Sent with ActiveTrail software
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

ספטמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Green Deal – התוכנית האירופית לקידום מדע וחדשנות בתחומי
הקיימות, הסביבה וההתמודדות עם משבר האקלים – הרשמו למאגר

השותפים שלנו!
תכנית ה Green Deal תתמוך בפרויקטי מחקר וחדשנות, המקדמים פתרונות להתמודדות עם אתגרי
האקלים, הגנת הסביבה, שימור משאבי טבע והמגוון הביולוגי ביבשת אירופה ובעולם, בסכום כולל של
כמיליארד אירו. הקול הקורא שואף להניע מעבר מהיר לכלכלה מעגלית, ותעשייה ירוקה ונקייה, שיהוו

מנוע צמיחה, לפיתוח איתנות ויכולת התמודדות עם אתגרים. 
.ISERD מידע מקיף, הקלטות ומצגות לסדרת הוובינרים שנערכו ניתן למצוא באתר

לנרשמים למאגר השותפים, אנו מסייעים להכיר שותפים אפשריים בארץ ובאירופה – בסדנאות
משותפות, או בידי קישור ממוקד.

למידע ולהרשמה למאגר השותפים

 מועדים אחרונים בקולות קוראים 
FTI, EIC Accelerator

במהלך חודש אוקטובר יתקיימו המועדים
האחרונים בתוכנית Horizon 2020 של:

מסלול ה EIC Accelerator  מסלול יחידני.
מיועד לחברות בינוניות קטנות המעוניינות
בביצוע מופ קרוב לשוק. המועד האחרון

להגשה: 7.10.20
מסלול ה FTI מיועד למגוון ישויות כגון

אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ
קרוב לשוק, במאגד של 53 שותפים. המועד

האחרון להגשה: 27.10.20

אל תפספסו את ההזדמנות האחרונה להגשה. 

לפרטים נוספים

 קול קורא  BlockStart לאימוץ
בלוקצ'יין

F6S מעורב בתכנית אקסלרציה ההאב הבריטי
הממומנת על ידי Horizon 2020, שמטרתה

לטפח אימוץ blockchain בקרב חברות
סטארטאפ ועסקים קטנים ובינוניים בתחומי

קמעונאות, פינטק וICT. המטרה העיקרית של
פרויקט זה היא לאפשר שיתופי פעולה מוכווני
יעד, מיקוד עסקי ומועילות הדדית בין ספקי

פתרונות בלוקצ'יין לבין חברות קטנות ובינוניות של
משתמשי קצה. BlockStart מחפש סטארטאפ

בלוקצ'יין בשלב המוקדם והצמיחה מכל רחבי
.H2020 האיחוד האירופי ומדינות

חברה שתבחר תקבל מימון נקי של 20,000 אירו
לטובת הפיתוח המוצע. 

מועד אחרון להגשה 30.09.20

לקול הקורא

(Human Brain Project  HBP) קולות קוראים בפרויקט המוח האנושי  

פרויקט המוח האנושי (Human Brain Project  HBP) השיק ארבעה קולות קוראים חדשים
שמתמקדים בפיתוח תשתית המחקר בתחום מדעי המוח והמחקר הקליני (EBRAINS) בדגש על

חדשנות. הקולות הקוראים פונים למומחים להנדסת מחשבים ולפיתוח תוכנה המעוניינים לתרום לבניית
תשתית המחקר, לארגונים המעוניינים בטיפול בבעיות בינה מלאכותית ואוטומציה, למומחים וחוקרים
בתחום מדעי המוח הקוגניטיביים, תיאוריה של הלמידה, בינה מלאכותית ונוירורובוטיקה, ולחברות

קטנות ובינוניות וסטארטאפים טכנולוגיים, הפועלים בתחום מדעי המוח הדיגיטליים ומעוניינים בפיתוח
כלים ושירותים לתשתית המחקר.

סכום המענק להצעות זוכות נע בין 250 ל 500 אלף אירו. 
מודל ההגשה הינו דושלבי. הצעה ראשונית מקוצרת יש להגיש עד ל16.9.2020.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיש הקשר לתכנית בישראל מר דני סקר

למידע נוסף

חדשות ועדכונים

 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא
במסגרת Horizon 2020 להתמודדות עם התפרצות הקורונה

Horizon 2020 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא במסגרת
להתמודדות עם התפרצות הקורונה

תשע יישויות ישראליות שותפות בשמונה מתוך עשרים ושלושה הפרויקטים הבינלאומיים הזוכים,
במסגרת הקול הקורא הדחוף למימון מו"פ ויישום פתרונות מהירים להתמודדות עם התפרצות

הקורונה, שפורסם במסגרת התוכנית האירופית. 
הקול הקורא, בהיקף כולל של כ 130 מיליון אירו, מיועד למאגדים, קבוצה של לפחות שלושה שותפים –

חברות, מוסדות מחקר, עמותות וגופי ממשל  משלוש מדינות שונות. הקבוצות המגישות התבקשו
להציע פתרונות הניתנים ליישום מהיר, כמענה להתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיה, בארבעה

תחומים: הסבה מיידית של קווי ייצור לצורך ייצור ציוד רפואי חיוני; טכנולוגיות רפואיות, כלים דיגיטליים
ובינה מלאכותית לטיפול, ניטור ומעקב; השפעות חברתיות וכלכליות של המגפה; בניית מאגר נתונים

של חולים על מנת לייצר מודלים חדשים לתגובה עבור איומים בריאותיים חדשים. 
4616 משתתפים מכל המדינות השותפות בHorizon 2020 הגישו הצעות לקול הקורא, סה"כ ב 454

פרויקטים. מתוכם, זכו למימון 23 פרויקטים, בהשתתפות 347 שותפים מ 40 מדינות. 

למידע נוסף

 הנציבות יוצאת בהתייעצויות ציבוריות בנושא התוכנית האסטרטגית
Horizon Europe הראשונה של

,Horizon Europe הנציבות האירופית פרסמה סקר ציבורי בתוכנית האסטרטגית הראשונה של
שתנחה את תוכניות העבודה ונושאי ארבע השנים הראשונות של התוכנית החדשה (20212024).
ההתייעצות הנוכחית תאסוף נתונים מרחבי אירופה ומחוצה לה כדי לסייע באימות ההשפעות ולעורר

דיונים ורעיונות חדשים. בנוסף הדבר יעזור ליישר סדרי עדיפויות במחקר ובחדשנות עם סדרי עדיפויות
של מדיניות האיחוד האירופי כגון פתרונות לעתיד בר קיימא.

הנציבות מזמינה את כל מי שמתעניין בסדרי עדיפויות בתחום המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,
בכל מקום בעולם, להשתתף בסקר שייסגר ב 18 בספטמבר 2020. 

בנוסף, לאחר הצגת ההצעות לחמש המשימות הראשונות של Horizon Europe בחודש יוני, הנציבות
האירופית מבקשת כעת את דעתם של בעלי העניין בנוגע ליוזמות המוצעות באמצעות קול קורא

לרעיונות. האפשרות להגיש הצעות תהיה פתוחה עד 6 בספטמבר, וההצבעה תישאר פתוחה עד 14
בספטמבר.

תוצאות הסקרים והרעיונות יידונו במהלך ימי המחקר והחדשנות האירופיים הווירטואליים המתקיימים
בתאריכים 2224 בספטמבר 2020.

למידע נוסף

פלטפורמה חדשה לפרסום בגישה
פתוחה באיחוד האירופי

פלטפורמת Open Research Europe תהיה
פלטפורמת פרסום מחקרים שתספק למוטבי
Horizon 2020 ו Horizon Europe שירות

פרסום ביקורת עמיתים (peerreview) בגישה
פתוחה ללא עלות בכל תחומי המחקר. הנציבות
התקשרה עם F1000 Research בכדי לספק

את התשתית ואת שירותי העריכה. 
הגשת המאמר הראשונה צפויה בסתיו 2020
וההשקה הרשמית שתתחיל בתחילת 2021.

למידע נוסף

ERC פורסמו תוצאות מסלול ה
Starting לשנת 2020

מועצת המחקר האירופית, פרסמה את תוצאות
הקול הקורא ERC Starting לשנת 2020.

436 חוקרים ברחבי אירופה זכו השנה במענק,
מתוכם 23 חוקרים ישראלים.

בפרסום ניתן למצוא את פרטי הזוכים, דוגמאות
לפרויקטים זוכים וסטטיסטיקה של הקול הקורא

למידע נוסף

פרויקט PREFET מקיים קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות מובילות

פרויקט PREFET שבמסגרת האיחוד הארופאי עוסק בזיהוי מגמות טכנולוגיות מתפתחות עם
פוטנציאל השפעה גבוה. הפרוייקט מקיים במהלך חודש אוקטובר קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות

מובילות עם פוטנציאל להוביל לפרויקטי מו"פ ארוכי טווח.
הקורס יתקיים בתאריכים 2730.10.2020, וישלב תוכן מעשי: פעילויות נטוורקינג, הכשרה והצגת

המגמות המובילות במספר נרחב של תחומים וטכנולוגיות עתידיות.
קורס זה מיועד לחוקרים המעוניינים להגיש הצעות לפרויקטי FET במסגרת תוכנית המסגרת

האירופאית  Horizon  בתחומים מגוונים. כמו כן, הוא פתוח לחברות הייטק קטנות וגדולות ולקובעי
מדיניות.

deepשואפת לתמוך בחוקרים עלידי עידוד שיתופי פעולה ובניית קהילה בתחום ה IdeAcademy
tech , ויצירת הזדמנויות לחשיבה משותפת על רעיונות לפרויקטים.

לפרטים נוספים

אירועים

SSH in the Green Deal“ אירוע
”Call

פרויקט Net4Society, יערוך אירוע השקה
וירטואלי, ייעודי לקהילת מדעי החברה והרוח

.Green Deal בקול הקורא של ה
האירוע יתמקד בשמונה נושאים בקול הקורא,

שזוהו כרלוונטים לקהילת מדעי החברה והרוח.
האירוע אמור להערך בתאריך 7 באוקטובר

.2020
לו"ז ופרטים נוספים יפורסמו בשבועות הקרובים.

הזדמנויות לחיפושי שותפים תתקיימנה גם
בסדנת השת"פ ישראלבוואריהצרפת בתחום

העצמת אזרחים ושיתוף הציבור.

לפרטים נוספים

סדנה וחיפוש שותפים בתוכנית ה
Green Deal האירופית

Greenרוצים להגיש הצעה לפרויקט בתכנית ה
Deal האירופית ומחפשים שותפים לבניית

מאגד? אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בסדנה
משותפת של ISERD עם מדינת בוואריה

בגרמניה ועם צרפת שתתקיים
ב16.9.2020. הסדנה תתמקד בשלושה
תחומים: תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית; 

מהחווה למזלג: חקלאות ומזון; והעצמת אזרחים
ושיתוף הציבור. ההשתתפות בסדנה כרוכה

ברישום למאגר המשתתפים.
בקרוב יתקיימו סדנאות נוספות במיקוד בתחומים
שונים והרשומים במאגר יוזמנו לסדנה המתאימה

על פי תחומי העניין. 
LifeSciences@iserd.org.il :לפרטים נוספים

לרישום למאגר המשתתפים

European R&I Days

הנציבות האירופית פרסמה את טיוטת התוכנית המעודכנת לימי המחקר והחדשנות האירופיים
הקרובים. ימי המחקר והחדשנות האירופיים הם אירוע הדגל השנתי של הנציבות האירופית, המאגד בין
קובעי מדיניות, חוקרים, יזמים ואזרחים לדיון ולעצב את עתיד המחקר והחדשנות באירופה ומחוצה לה.

האירוע יתקיים בתאריכים 2224 בספטמבר 2020 באופן מקוון. 
המפגשים האינטראקטיביים יאפשרו למשתתפים לספק נתונים על כיצד מדיניות המחקר והחדשנות

והמימון יכולים לעזור להניע את ההתאוששות אירופה ולסלול את הדרך לעתיד ירוק, דיגיטלי ועמיד. על
בסיס ההצלחה של השנה שעברה, מהדורת 2020 תציג שלושה ימים של תכנון מדיניות משותפת,

פאנלים מעוררי מחשבה והזדמנויות למציאת שותפים.
.ISERD פרטים נוספים יועברו באמצעות אתר ימי המחקר והחדשנות ועדכונים באתר

להרשמה

ארועים לחיפוש שותפים של הרשת
KTN הבריטית

הרשת הבריטית KTN תערוך שלושה אירועים
מקוונים לחיפוש שותפים ובניית מאגדים במסגרת

תכנית הגריןדיל האירופי, בחודשים ספטמבר
ואוקטובר. כל אירוע יתמקד בתחומים שונים מבין
התחומים שמכסה התכנית. האירועים מתאימים
לכל מי שמעוניין להשתתף בפרויקטים אירופיים

 .Green Deal  בנושאי ה

להרשמה

כנס וירטואלי של ענן המדע הפתוח
 (EOSC)

ענן המדע הפתוח האירופי (EOSC) הודיע כי
הסימפוזיון הווירטואלי יתקיים בתאריכים 1922

באוקטובר 2020.
הארוע  מפגיש בין חוקרים, נציגי פרויקטים של
תשתית, קבוצות העבודה של EOSC ונציגי
מדינות חברות ומדינות נוספות בכדי לדון

בשלבים האחרונים בהקמת ענן המדע הפתוח
האירופי.

הסימפוזיון נועד להתקיים לאורך ארבעה בקרים
וטופס ההרשמה הרשמי המלא יפורסם בקרוב.

למידע נוסף

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD מרסמת וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

FTI לצפייה במצגת

מצגת הכוונה על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מפרסמת וובינר מצגת הכוונה בנושא
תוכנית המסגרת האירופית. במצגת ניתן מידע
על התוכנית, כללי ההשתתפות וההזדמנויות

הטמונות בתכנית לישראלים. 
ISERD ניתן לצפות במצגת ההכוונה באתר

 .YouTubeובערוץ ה

לצפייה במצגת ההכוונה

Sent with ActiveTrail software

https://www.prefet.eu/academy/#ideweek
https://www.net4society.eu/
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/event/online-brokerage-event-trilateral-symposium-bavaria-israel-france-green-deal-call-2
https://www.net4society.eu/en/Virtual-Brokerage-Event-SSH-in-the-Green-Deal-Call-1994.html
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/event/online-brokerage-event-trilateral-symposium-bavaria-israel-france-green-deal-call-2
mailto:LifeSciences@iserd.org.il
https://forms.gle/gBwNoygufp6VMb678
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-programme-v4.pdf
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/register
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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

ספטמבר 2020

Horizon 2020 קולות קוראים

Green Deal – התוכנית האירופית לקידום מדע וחדשנות בתחומי
הקיימות, הסביבה וההתמודדות עם משבר האקלים – הרשמו למאגר

השותפים שלנו!
תכנית ה Green Deal תתמוך בפרויקטי מחקר וחדשנות, המקדמים פתרונות להתמודדות עם אתגרי
האקלים, הגנת הסביבה, שימור משאבי טבע והמגוון הביולוגי ביבשת אירופה ובעולם, בסכום כולל של
כמיליארד אירו. הקול הקורא שואף להניע מעבר מהיר לכלכלה מעגלית, ותעשייה ירוקה ונקייה, שיהוו

מנוע צמיחה, לפיתוח איתנות ויכולת התמודדות עם אתגרים. 
.ISERD מידע מקיף, הקלטות ומצגות לסדרת הוובינרים שנערכו ניתן למצוא באתר

לנרשמים למאגר השותפים, אנו מסייעים להכיר שותפים אפשריים בארץ ובאירופה – בסדנאות
משותפות, או בידי קישור ממוקד.

למידע ולהרשמה למאגר השותפים

 מועדים אחרונים בקולות קוראים 
FTI, EIC Accelerator

במהלך חודש אוקטובר יתקיימו המועדים
האחרונים בתוכנית Horizon 2020 של:

מסלול ה EIC Accelerator  מסלול יחידני.
מיועד לחברות בינוניות קטנות המעוניינות
בביצוע מופ קרוב לשוק. המועד האחרון

להגשה: 7.10.20
מסלול ה FTI מיועד למגוון ישויות כגון

אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ
קרוב לשוק, במאגד של 53 שותפים. המועד

האחרון להגשה: 27.10.20

אל תפספסו את ההזדמנות האחרונה להגשה. 

לפרטים נוספים

 קול קורא  BlockStart לאימוץ
בלוקצ'יין

F6S מעורב בתכנית אקסלרציה ההאב הבריטי
הממומנת על ידי Horizon 2020, שמטרתה

לטפח אימוץ blockchain בקרב חברות
סטארטאפ ועסקים קטנים ובינוניים בתחומי

קמעונאות, פינטק וICT. המטרה העיקרית של
פרויקט זה היא לאפשר שיתופי פעולה מוכווני
יעד, מיקוד עסקי ומועילות הדדית בין ספקי

פתרונות בלוקצ'יין לבין חברות קטנות ובינוניות של
משתמשי קצה. BlockStart מחפש סטארטאפ

בלוקצ'יין בשלב המוקדם והצמיחה מכל רחבי
.H2020 האיחוד האירופי ומדינות

חברה שתבחר תקבל מימון נקי של 20,000 אירו
לטובת הפיתוח המוצע. 

מועד אחרון להגשה 30.09.20

לקול הקורא

(Human Brain Project  HBP) קולות קוראים בפרויקט המוח האנושי  

פרויקט המוח האנושי (Human Brain Project  HBP) השיק ארבעה קולות קוראים חדשים
שמתמקדים בפיתוח תשתית המחקר בתחום מדעי המוח והמחקר הקליני (EBRAINS) בדגש על

חדשנות. הקולות הקוראים פונים למומחים להנדסת מחשבים ולפיתוח תוכנה המעוניינים לתרום לבניית
תשתית המחקר, לארגונים המעוניינים בטיפול בבעיות בינה מלאכותית ואוטומציה, למומחים וחוקרים
בתחום מדעי המוח הקוגניטיביים, תיאוריה של הלמידה, בינה מלאכותית ונוירורובוטיקה, ולחברות

קטנות ובינוניות וסטארטאפים טכנולוגיים, הפועלים בתחום מדעי המוח הדיגיטליים ומעוניינים בפיתוח
כלים ושירותים לתשתית המחקר.

סכום המענק להצעות זוכות נע בין 250 ל 500 אלף אירו. 
מודל ההגשה הינו דושלבי. הצעה ראשונית מקוצרת יש להגיש עד ל16.9.2020.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיש הקשר לתכנית בישראל מר דני סקר

למידע נוסף

חדשות ועדכונים

 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא
במסגרת Horizon 2020 להתמודדות עם התפרצות הקורונה

Horizon 2020 תשעה גופים ישראלים זכו למימון בסכום כולל של 4.5 מיליון אירו בקול קורא במסגרת
להתמודדות עם התפרצות הקורונה

תשע יישויות ישראליות שותפות בשמונה מתוך עשרים ושלושה הפרויקטים הבינלאומיים הזוכים,
במסגרת הקול הקורא הדחוף למימון מו"פ ויישום פתרונות מהירים להתמודדות עם התפרצות

הקורונה, שפורסם במסגרת התוכנית האירופית. 
הקול הקורא, בהיקף כולל של כ 130 מיליון אירו, מיועד למאגדים, קבוצה של לפחות שלושה שותפים –

חברות, מוסדות מחקר, עמותות וגופי ממשל  משלוש מדינות שונות. הקבוצות המגישות התבקשו
להציע פתרונות הניתנים ליישום מהיר, כמענה להתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיה, בארבעה

תחומים: הסבה מיידית של קווי ייצור לצורך ייצור ציוד רפואי חיוני; טכנולוגיות רפואיות, כלים דיגיטליים
ובינה מלאכותית לטיפול, ניטור ומעקב; השפעות חברתיות וכלכליות של המגפה; בניית מאגר נתונים

של חולים על מנת לייצר מודלים חדשים לתגובה עבור איומים בריאותיים חדשים. 
4616 משתתפים מכל המדינות השותפות בHorizon 2020 הגישו הצעות לקול הקורא, סה"כ ב 454

פרויקטים. מתוכם, זכו למימון 23 פרויקטים, בהשתתפות 347 שותפים מ 40 מדינות. 

למידע נוסף

 הנציבות יוצאת בהתייעצויות ציבוריות בנושא התוכנית האסטרטגית
Horizon Europe הראשונה של

,Horizon Europe הנציבות האירופית פרסמה סקר ציבורי בתוכנית האסטרטגית הראשונה של
שתנחה את תוכניות העבודה ונושאי ארבע השנים הראשונות של התוכנית החדשה (20212024).
ההתייעצות הנוכחית תאסוף נתונים מרחבי אירופה ומחוצה לה כדי לסייע באימות ההשפעות ולעורר

דיונים ורעיונות חדשים. בנוסף הדבר יעזור ליישר סדרי עדיפויות במחקר ובחדשנות עם סדרי עדיפויות
של מדיניות האיחוד האירופי כגון פתרונות לעתיד בר קיימא.

הנציבות מזמינה את כל מי שמתעניין בסדרי עדיפויות בתחום המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי,
בכל מקום בעולם, להשתתף בסקר שייסגר ב 18 בספטמבר 2020. 

בנוסף, לאחר הצגת ההצעות לחמש המשימות הראשונות של Horizon Europe בחודש יוני, הנציבות
האירופית מבקשת כעת את דעתם של בעלי העניין בנוגע ליוזמות המוצעות באמצעות קול קורא

לרעיונות. האפשרות להגיש הצעות תהיה פתוחה עד 6 בספטמבר, וההצבעה תישאר פתוחה עד 14
בספטמבר.

תוצאות הסקרים והרעיונות יידונו במהלך ימי המחקר והחדשנות האירופיים הווירטואליים המתקיימים
בתאריכים 2224 בספטמבר 2020.

למידע נוסף

פלטפורמה חדשה לפרסום בגישה
פתוחה באיחוד האירופי

פלטפורמת Open Research Europe תהיה
פלטפורמת פרסום מחקרים שתספק למוטבי
Horizon 2020 ו Horizon Europe שירות

פרסום ביקורת עמיתים (peerreview) בגישה
פתוחה ללא עלות בכל תחומי המחקר. הנציבות
התקשרה עם F1000 Research בכדי לספק

את התשתית ואת שירותי העריכה. 
הגשת המאמר הראשונה צפויה בסתיו 2020
וההשקה הרשמית שתתחיל בתחילת 2021.

למידע נוסף

ERC פורסמו תוצאות מסלול ה
Starting לשנת 2020

מועצת המחקר האירופית, פרסמה את תוצאות
הקול הקורא ERC Starting לשנת 2020.

436 חוקרים ברחבי אירופה זכו השנה במענק,
מתוכם 23 חוקרים ישראלים.

בפרסום ניתן למצוא את פרטי הזוכים, דוגמאות
לפרויקטים זוכים וסטטיסטיקה של הקול הקורא

למידע נוסף

פרויקט PREFET מקיים קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות מובילות

פרויקט PREFET שבמסגרת האיחוד הארופאי עוסק בזיהוי מגמות טכנולוגיות מתפתחות עם
פוטנציאל השפעה גבוה. הפרוייקט מקיים במהלך חודש אוקטובר קורס מקוון בנושא מגמות טכנולוגיות

מובילות עם פוטנציאל להוביל לפרויקטי מו"פ ארוכי טווח.
הקורס יתקיים בתאריכים 2730.10.2020, וישלב תוכן מעשי: פעילויות נטוורקינג, הכשרה והצגת

המגמות המובילות במספר נרחב של תחומים וטכנולוגיות עתידיות.
קורס זה מיועד לחוקרים המעוניינים להגיש הצעות לפרויקטי FET במסגרת תוכנית המסגרת

האירופאית  Horizon  בתחומים מגוונים. כמו כן, הוא פתוח לחברות הייטק קטנות וגדולות ולקובעי
מדיניות.

deepשואפת לתמוך בחוקרים עלידי עידוד שיתופי פעולה ובניית קהילה בתחום ה IdeAcademy
tech , ויצירת הזדמנויות לחשיבה משותפת על רעיונות לפרויקטים.

לפרטים נוספים

אירועים

SSH in the Green Deal“ אירוע
”Call

פרויקט Net4Society, יערוך אירוע השקה
וירטואלי, ייעודי לקהילת מדעי החברה והרוח

.Green Deal בקול הקורא של ה
האירוע יתמקד בשמונה נושאים בקול הקורא,

שזוהו כרלוונטים לקהילת מדעי החברה והרוח.
האירוע אמור להערך בתאריך 7 באוקטובר

.2020
לו"ז ופרטים נוספים יפורסמו בשבועות הקרובים.

הזדמנויות לחיפושי שותפים תתקיימנה גם
בסדנת השת"פ ישראלבוואריהצרפת בתחום

העצמת אזרחים ושיתוף הציבור.

לפרטים נוספים

סדנה וחיפוש שותפים בתוכנית ה
Green Deal האירופית

Greenרוצים להגיש הצעה לפרויקט בתכנית ה
Deal האירופית ומחפשים שותפים לבניית

מאגד? אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בסדנה
משותפת של ISERD עם מדינת בוואריה

בגרמניה ועם צרפת שתתקיים
ב16.9.2020. הסדנה תתמקד בשלושה
תחומים: תעשייה נקייה וכלכלה מעגלית; 

מהחווה למזלג: חקלאות ומזון; והעצמת אזרחים
ושיתוף הציבור. ההשתתפות בסדנה כרוכה

ברישום למאגר המשתתפים.
בקרוב יתקיימו סדנאות נוספות במיקוד בתחומים
שונים והרשומים במאגר יוזמנו לסדנה המתאימה

על פי תחומי העניין. 
LifeSciences@iserd.org.il :לפרטים נוספים

לרישום למאגר המשתתפים

European R&I Days

הנציבות האירופית פרסמה את טיוטת התוכנית המעודכנת לימי המחקר והחדשנות האירופיים
הקרובים. ימי המחקר והחדשנות האירופיים הם אירוע הדגל השנתי של הנציבות האירופית, המאגד בין
קובעי מדיניות, חוקרים, יזמים ואזרחים לדיון ולעצב את עתיד המחקר והחדשנות באירופה ומחוצה לה.

האירוע יתקיים בתאריכים 2224 בספטמבר 2020 באופן מקוון. 
המפגשים האינטראקטיביים יאפשרו למשתתפים לספק נתונים על כיצד מדיניות המחקר והחדשנות

והמימון יכולים לעזור להניע את ההתאוששות אירופה ולסלול את הדרך לעתיד ירוק, דיגיטלי ועמיד. על
בסיס ההצלחה של השנה שעברה, מהדורת 2020 תציג שלושה ימים של תכנון מדיניות משותפת,

פאנלים מעוררי מחשבה והזדמנויות למציאת שותפים.
.ISERD פרטים נוספים יועברו באמצעות אתר ימי המחקר והחדשנות ועדכונים באתר

להרשמה

ארועים לחיפוש שותפים של הרשת
KTN הבריטית

הרשת הבריטית KTN תערוך שלושה אירועים
מקוונים לחיפוש שותפים ובניית מאגדים במסגרת

תכנית הגריןדיל האירופי, בחודשים ספטמבר
ואוקטובר. כל אירוע יתמקד בתחומים שונים מבין
התחומים שמכסה התכנית. האירועים מתאימים
לכל מי שמעוניין להשתתף בפרויקטים אירופיים

 .Green Deal  בנושאי ה

להרשמה

כנס וירטואלי של ענן המדע הפתוח
 (EOSC)

ענן המדע הפתוח האירופי (EOSC) הודיע כי
הסימפוזיון הווירטואלי יתקיים בתאריכים 1922

באוקטובר 2020.
הארוע  מפגיש בין חוקרים, נציגי פרויקטים של
תשתית, קבוצות העבודה של EOSC ונציגי
מדינות חברות ומדינות נוספות בכדי לדון

בשלבים האחרונים בהקמת ענן המדע הפתוח
האירופי.

הסימפוזיון נועד להתקיים לאורך ארבעה בקרים
וטופס ההרשמה הרשמי המלא יפורסם בקרוב.

למידע נוסף

Fastמצגת הכוונה עבור תכנית ה
Track to Innovation

ISERD מרסמת וובינר מצגת הכוונה על תוכנית
Fast Track to Innovation – FTI

מטרת הוובינר הינה הצגת מסלול המימון,
הוצאות מאושרות במסגרתו, סוג פרויקטים

מבוקש, ועוד. תכנית FTI מיועד למגוון ישויות כגון
אקדמיה ותעשיה המעוניינות בביצוע מו"פ קרוב

לשוק, במאגד של 53 שותפים.

FTI לצפייה במצגת

מצגת הכוונה על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מפרסמת וובינר מצגת הכוונה בנושא
תוכנית המסגרת האירופית. במצגת ניתן מידע
על התוכנית, כללי ההשתתפות וההזדמנויות

הטמונות בתכנית לישראלים. 
ISERD ניתן לצפות במצגת ההכוונה באתר

 .YouTubeובערוץ ה

לצפייה במצגת ההכוונה
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