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 2023-2024לשנים  Horizon Europeהזדמנויות מימון בתוכנית  
 תוכנית המשימה לערים חכמות וניטרליות אקלימית 

Mission: Climate-Neutral and Smart Cities 
 

   קול קורא.  תאריך הגשה ותקציב לפרויקט בכל ,  בתוכנית זו את כותרות הקולות הקוראים מציג עלון זה 

 קישור(. בלהבין את הדרישות באופן מלא, יש לקרוא את הקול הקורא המלא באתר הנציבות האירופית )כדי  

 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  - ותקציבה כבעולם,   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%ים שאינם למטרות רווח תמיד זכאים למימון בשיעור גופ -  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 הנציבות האירופית ופרסומם הרשמי של הקולות קוראים באתר  2023 ינואר עד לחודש 
 , הדרישות, התקציב, המועדים, הכותרות וכל פרט עשויים להשתנות. בגדר טיוטה

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

 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 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
mailto:Ofir.Weltsch@iserd.org.il
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Topic 
Expected 

TRL 

Budget 
per  

Project 
[M€]  

No. of 
Projects Action Deadline 

Call - Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities 
Mission (HORIZON-MISS-2023-CIT-01) 

HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01: Co-designed smart 
systems and services for user-centred shared zero-
emission mobility of people and freight in urban areas  

7 25 2 IA 
 

27.04.2023 

Scope: Proposals should include co-designed innovative passenger mobility and freight transport concepts which are 
agreed between technology providers and cities, in cooperation with end users, citizens and other stakeholders (for 
example visitors) to optimise the performance, ease of use and to maximise uptake. 
 

HORIZON-MISS-2023-CIT-01-02: Positive clean energy 
district (PED) digital twins – from modelling to creating 
climate neutral Cities 

6-8 6-7 3 IA 27.04.2023 

Scope: Measuring, analysing and modelling the characteristics and behaviour of a potential Positive clean Energy 
District (PED) is necessary to get the best possible picture of the status quo and the extent of the challenge. Creating a 
digital twin can support identification of the most effective set of integrated solutions and the management of the 
system in real time in order to adapt/optimise it over time and space. 
Projects are expected to address the following: 

- Develop and test a digital twin of a (project defined) potential Positive clean Energy District (PED) in a 
European city. 

- Prepare an economic impact study for this digital PED twin, a risk analysis and a data security strategy. 
- Use the digital twin to improve evidence-based decision-making and to create district development pathways 

with a clear timeline for associated transformation actions. 
- Involve/train necessary public and private actors at district/city level in building and using digital twins for co-

creation, communication, public consultation/dialogues and good practice sharing. 
- And more.. 
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Call - Associating Ukrainian cities to the Climate-neutral and smart cities Mission (HORIZON-MISS-2023-CIT-02) 

HORIZON-MISS-2023-CIT-02-01: Associating Ukrainian 
cities to the Climate-neutral and smart cities Mission - 5 1 CSA 06.09.2023 

The purpose of this action is to associate more closely Ukrainian cities in the process of climate neutrality that is 
being promoted by the Climate Neutral and Smart Cities Mission of Horizon Europe. 
This presents an opportunity for Ukraine and its cities to combine reconstruction with long term 
climate neutrality and sustainability objectives in line with the EU Green Deal, relevant international policy 
frameworks and the New European Bauhaus initiative. 
Proposals are expected to address all the following activities: 

- Map, on the basis of existing EU and international initiatives, the cities in Ukraine that could commit to the 
target of climate neutrality. 

- Identify and support a number of Ukrainian cities in developing their strategy for climate neutrality. Pay special 
attention to the need to reduce energy dependency from fossil fuels, to integrate climate neutrality 
considerations in their reconstruction plans and, when applicable, a citizen driven systemic approach. 

- Support the twining and teaming between these Ukrainian cities and like-minded cities involved in the EU 
Cities Mission. 

- Facilitate the exchange of good practices within the target group of Ukrainian cities and between them and 
the other cities in Ukraine. 

 
 


