אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
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קולות קוראים – Horizon 2020
קול קורא שני לQuantERA

קול קורא ECSEL

קוואנטרה גאה להכריז על פתיחת הקול הקורא
השני שלה לשנת .2019
הקול הקורא תומך במחקר בתחום הקוואנטום,
במסגרת הקול יש להתמקד לפחות בנושא אחד
מבין חמשת התחומים המוצעים ,במטרה לקדם
את תחום מחקר הקוואנטום באירופה :תקשורת
קוונטית; סימולציה קוונטית; חישוב קוונטי; מדעי
מידע קוונטיים; חישה מטרולוגית קוונטית והדמיה.
מועד אחרון להגשת הצעות.18.02.2019 :
למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר –
ולהתעדכן באתר .ISERD

הקול הקורא  ECSEL2019ייפתח ב6
בפברואר  2019להגשות.
אנו ממליצים לחברות המעונינות לגשת לקול
הקורא להתחיל להתארגן לקראתו.
 ISERDמברכת את תשע החברות
הזוכות )חלקן בשני פרויקטים( במסגרת הקול
הקורא של  .ECSEL2018סך המענקים שיקבלו
החברות הזוכות הינו כ  21.56מיליון אירו.
למידע נוסף ניתן לפנות למר דני סקר

לקול הקורא

לפרטים נוספים

קול קורא  GraphenוHuman
Brain Projects

קול קורא Research and
Innovation Staff Exchange

האיחוד האירופי פירסם קול קורא לביצוע
פרויקטים בסינרגיה עם תוכניות הדגל
 Graphene FlagshipוThe Human Brain
 .Project flagshipסך כל המענקים בקול קורא
זה עתיד להסתכם ב 20מיליון אירו.
מטרת הקולות הקוראים היא הרחבת נושאי
המחקר תחת התחומים הנבחרים ,בהתאם
לנושאי המחקר המאושרים .הקול הקורא פתוח
לחוקרים חדשים ולחוקרים המשתתפים
בפרויקטים קיימים.
מידע נוסף וזמן לשאלות והבהרות יתאפשר
במסגרת וובינר שיתקיים ב.10.1.2019
מועד אחרון להגשת הצעות19.2.2019 :

תוכנית  RISEמטפחת תרבות משותפת של
מחקר וחדשנות המקדמת יצירתיות ויזמות
ומסייעת להפוך רעיונות יצירתיים למוצרים,
שירותים או תהליכים חדשניים.
התוכנית נועדה לקדם שיתוף פעולה בינ"ל ובין
סקטוריאלי ,בין מחקר לשוק ולהיפך ,באירופה
ומחוצה לה.
תקציב הקול הקורא עומד על  80מיליון אירו.
מועד אחרון להגשת הצעות2.4.2019 :
למידע נוסף מיום עיון שנערך בISERD

לקריאת ההכרזה ופרטים נוספים על פרסום
הקול הקורא וכן לרשימת הנושאים למחקר

לקול הקורא

לקול הקורא

חיפוש שותפים לFTI
חברות המעוניינות בחיפוש שותפים להגשה משותפת למסלול  ,FTIמועד פברואר – 2019
 ISERDיכולה לסייע בפרסום החיפוש ברשת ה) ,EEN (Enterprise European Networkהרשת
האירופית הגדולה לחיפוש שותפים.
החברות מוזמנות לשלוח דף מידע על החברה למייל nirit@iserd.org.il

למידע נוסף

קולות קוראים – התוכנית הבילטרלית
קול קורא סלובקיה–ישראל

קול קורא בריטניה–ישראל

במסגרת תכנית השת"פ ,משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא השלישי לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות וסלובקיות
בכל התחומים.
גובה הסיוע עד  50%מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת בקשות :ה 12.2.2019

במסגרת תכנית השת"פ ,משיקה רשות
החדשנות את הקול הקורא הראשון לשת"פ
במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות ובריטיות
בכל התחומים.
גובה הסיוע עד  50%מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת בקשות :ה 11.3.2019

למידע נוסף

למידע נוסף

קול קורא רוסיה–ישראל
במסגרת תכנית השת"פ ,משיקה רשות החדשנות את הקול הקורא השמיני לשת"פ במו"פ תעשייתי בין
חברות ישראליות ורוסיות בכל התחומים.
גובה הסיוע  עד  50%מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת בקשות :ה 28.3.2019

למידע נוסף

חדשות ועדכונים
עיצוב חדש לאתר
CORDIS

עדכון Annotate Model Grant
Agreement

הנציבות האירופית עיצבה מחדש את אתר
שירותי המחקר והפיתוח של הקהילה
).(CORDIS
האתר מספק מידע על תוצאות המחקר האירופי
וחדשנות תוכניות המסגרת מאז  1990והוא יכול
לשמש לגישה למידע על מאגדים ,דוחות פרויקט,
תוצרים ונתונים על תחומי מחקר ספציפיים או
מדינות .העיצוב החדש נועד לשפר את חוויית
המשתמש על ידי כך שיהיה קל יותר למצוא את
המידע הרלוונטי ביותר על מנת שיוכלו לעשות בו
שימוש.
דף הבית החדש עוצב מחדש כדי לכלול סעיף
'אודות' פשוט יותר והוספת אוספים של מאמרים
עדכניים המתמקדים בנושאי מחקר ספציפיים.
העיצוב מחדש של אתר ה  CORDISמשלים
את שחרורו של הפורטל החדש למכרזים
והזדמנויות ,אשר החליף את פורטל המשתתפים
של .H2020

הנציבות האירופית הודיעה על עדכון H2020
 Annotated Model Grant Agreementוכי הוא
זמין בפורטל החדש למימון ולמכרזים.
גרסה זו של ' 'AGAכוללת הסברים ודוגמאות
חדשות ,במיוחד לגבי:
 עדכונים בהערות סעיפים ,22.1.3 ,20 ,8 ,6.1
 41.4ו;55
 הסברים על מודל הסכם מענקים החדש של ה
ERC Lump Sum Pilot PoC
 הסברים חדשים ועדכונים במודלים של הסכמי
המענקים הספציפיים:
 – ERCסעיף 56a
 IF  MSCAסעיפים  49.1.1 ,38ו– 56a; ITN
סעיף  RISE ;8סעיף .8
 – Lump Sum pilotסעיף .4
"היסטוריית השינויים" מפרטת את המאמרים
שעודכנו.

למידע נוסף

למידע נוסף

ברכות לזוכים בSME
!Instrument

וובינרים אודות הSME
Instrument

 ISERDמברכת את החברות הישראליות
הרבות שנבחרו למימון בשני המועדים האחרונים
של המסלול האירופי ,SME INSTRUMENT
תחת .Horizon 2020
ב  ,phase 1מסלול מימון המעניק לחברה
 50,000יורו להשלמת תכנית עסקית ,נבחרו
למימון  21חברות ישראליות במועד נובמבר
 .2018ב ,phase 2מסלול מימון המעניק לחברה
עד  2.5מיליון יורו לביצוע פעולות סקיילינגאפ,
פיתוח ,והבאת מוצר למסחור ,נבחרו למימון 9
חברות ישראליות במועד אוקטובר .2018
ישראל גאה להיות במקומות הראשונים מבחינת
זוכים בתכנית ,במועדים אלו!

במהלך חודש דצמבר  ISERDקיימה וובינרים,
בהם  evaluators SMEו Jury expertsבתכנית
 SME Instrumentחלקו מניסיונם ומתובנותיהם,
אודות כתיבת הצעה מצוינת וראיון פייז  2מוצלח.
הוובינרים יועדו לחברות המכירות את התוכנית
ועסקו בטיפים ונקודות לקראת מועדי התכנית
הקרובים.
חומר לשיפור הצעתכם להגשה הבאה אנא
ראו כאן ,רישום למצגת  SMEראו כאן.
ניתן גם לפנות במיילSME_FTI@iserd.org.il:

למידע נוסף

לכלל הוובינרים

יום מידע לקואורדינטורים במסלול
ITN

עדכון מדיניות בתחומי Science
with and for Society

 232משתתפים )רכזים ומנהלי פרויקטים /
ומנהלי כספים( מתוך  147פרויקטים של ITN
השתתפו ביום מידע לקואורדינטורים ,וכן נציגים
של נקודות קשר ארציות והנציבות האירופית.
יום המידע היווה הזדמנות ייחודית
לקואורדינטורים לא רק להכיר את הכללי ונהלי ה
 ,ITNאלא גם לפגוש את אנשי הפרויקט באופן
אישי ולדון בפרטים על ביצוע הפרויקטים.
המשתתפים הגיעו מ  22מדינות וכללו נציגים
לאומיים מ  9מדינות ו  146ארגונים.

על מנת ליידע את בעלי העניין בהתפתחויות
המדיניות האחרונות בתחום SiS.net ,מכין
תקצירים במטרה לקרב את מקבלי המדיניות
לליבה של התוכנית ולאפשר הבנה טובה יותר
של נושאים מרכזיים בטופס נגיש .עדכונים אלו
נועדו לספק הגדרה תמציתית ,הסבר והקשר,
כולל מקורות מקוונים ,על יושרה במחקר ,הניתן
באמצעותו לסכם את אחריות הקהילה המדעית
מחד ,וכדי להבטיח את אמון החברה בתוצאות
המחקר מאידך .יושרה במחקר היא מימד
אסטרטגי מרכזי של  ,Horizon 2020כחלק
מתפיסת "מחקר אחראי וחדשנות".

למידע נוסף

למידע נוסף

אירועים
יום עיון בנושא תוכנית IMI

MWC Brokerage Event

מעוניינים במחקר משותף עם חברות הפארמה
הגדולות באירופה? מוזמנים ליום עיון על תכנית
).Innovative Medicines Initiative (IMI
בתאריך  09.01.2018יועבר יום עיון אודות
התכנית במשרדי הרשות בהשתתפות נציגת
היוזמה ,הגב' מגאלי פוינו.
במסגרת היוזמה המשותפת של האיחוד האירופי
וחברות הפארמה מתפרסמים כל שנה קולות
קוראים למימון מחקר ופיתוח.
במסגרת יום העיון יוצגו הקולות הקוראים לשנת
.2019

חברות ישראליות מתחום המובייל מוזמנות
להרשם לכנס
 MWC Brokerageשייתקיים בברצלונה בין
התאריכים 2628.2.2019
הכנס נועד להכרת שותפים רלוונטיים חדשים
מכל רחבי אירופה.
הרשמה לכנס היא ללא עלות ופתוחה עד
לתאריך .12.2.2019

להרשמה

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית
Horizon 2020

מצגות הכוונה SME
והמלצות לכתיבת הצעה טובה

 ISERDמקיימת 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 ב30.1.2019
במשרדי  ISERDבניין רשות החדשנות ,קריית
שדה התעופה.

 ISERDמקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
 SME Instrumentהכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה .המועד הבא הינו ב 21.1.2019
בין השעות  .12:30–10:00מצגת ההכוונה
תתקיים במשרדי  ,ISERDבניין רשות החדשנות,
קריית שדה התעופה.

להרשמה

להרשמה
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