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לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

יוליאוגוסט 2018

חדשות וקולות קוראים

עדכון תכנית העבודה של "אירופה
בעולם משתנה" לשנת 2019

הנציבות האירופית פרסמה את תכנית העבודה
:SC6 המעודכנת לשנים 20202018 עבור

אירופה בעולם משתנה. השינוי העיקרי מתבטא
בגידול בתקציב של 16 מיליון אירו, המיועד למימון
שישה נושאים נוספים ב 2019. חמישה מתוכם
הם פעולות תיאום ותמיכה (CSA), להקמת

רשתות חדשות שתוצאות פעילותן יעזרו למקבלי
ההחלטות לקבוע מדיניות בתחומם, וכן להתחיל

לזהות סדרי עדיפויות במחקר עבור תכנית
.(Horizon Europe) המסגרת הבאה

הקול הקורא ייפתח ב 6 בנובמבר 2018 עם
מועדי סגירה ב 14 במרץ 2019.

אירוע השקת הקול הקורא עם הזדמנות לפגוש
שותפים אטרקטיביים מתוכנן להתקיים בוורשה
ב30 באוקטובר 2018. ההרשמה תיפתח ב 2

בספטמבר.

למידע נוסף

קול קורא לטכנולוגיות דימות חדשניות

פרוייקט ATTRACT של האיחוד האירופאי
מחפש טכנולוגיות חישה ודימות פורצות דרך

בשלל תחומים (ייצור, אגירת אנרגיה, 
מכשור רפואי, סנסורים חכמים, ICT, מדעי

החיים, אלקטרוניקה ועוד).
מתוך כלל המגישים יבחרו 170 פרוייקטים

(Lump sum) שיקבלו מימון של 100,000 אירו
לתקופה של 12 חודשים. 

הצעה יכולה להתקבל מהאקדמיה או מהתעשייה,
מינימום 2 שותפים בפרוייקט (יכולים להיות גם

מאותה מדינה). 
הגשה עד לתאריך 31.10.18.

בתאריך ה  13.9.2018 נציג CERN, מר
Pablo Garcia Tello יגיע לארץ על מנת להציג

את הקול הקורא ולענות על שאלות. 
ATTRACT שותפים בתשתית המחקר CERN

ומקדמים את הקול הקורא.
להרשמה

למידע נוסף

קולות קוראים לפיתוח אפליקציות
מבוססות לוויני תצפית

במסגרת תכנית המסגרת למחקר ופיתוח של
האיחוד האירופי, Horizon 2020, נפתחו מגוון

קולות קוראים בתחומי אפליקציות מבוססות לוויני
תצפית. הקולות מתמקדים בשתי מטרות
עיקריות:  הרחבת השימוש בנתוני לוויני

קופרניקוס ושירותיו על ידי פיתוח יישומים חדשים,
ושיפור השירותים הקיימים וחקר משימות חדשות

לביצוע.
הגשה פברואר/מרץ 2019.

למידע נוסף

קול קורא  חיסוני שפעת
הדור הבא 

קול קורא משותף לתכנית המחקר האירופית,
Horizon 2020 והודו, עבור הדור הבא של חיסוני

השפעת נפתח להגשות.
סכום הקול הקורא הינו 30 מיליון אירו.

אירועי חיפוש שותפים יערכו בספטמבר בערים
שונות בהודו.

מועד אחרון להגשת בקשות:  16.4.2019.
guy@iserd.org.ilלמידע נוסף ניתן לפנות ל

לקול הקורא

קולות קוראים למחקר וחדשנות
בנושא סוללות חשמליות

הנציבות האירופית החליטה לאחרונה להשקיע
100 מיליון אירו נוספים למימון מחקר וחדשנות

בנושא של סוללות חשמליות, אשר יתווספו
לתקציב הקולות הקוראים לשנים 20192020. 

הקולות הקוראים החדשים פורסמו תחת
Building a LowCarbon, Climate הכותרת

Resilient Future: NextGeneration
Batteries וכוללים נושאים כמו שיפור הביצועים

והבטיחות של סוללות מצבמוצק לרכבים
חשמליים, חומרים מתקדמים לסוללות נייחות,
סוללות חמצוןחיזור מתקדמות וכלים למידול

וסימולציה שלהן, חומרים ותהליכי יצור של תאי
ליתיוםיון ורשת לפיילוטים לסוללות ליתיוםיון.

לתוכנית העבודה המלאה

תוכנית SESAR מפרסמת פרס עבור
חוקרים צעירים

התוכנית מתמקדת בטכנולוגיות לפיתוח וחדשנות
בנושאי מדיניות וניהול תעופה – מגדלי פיקוח,
שדות תעופה, שירות, רגולציות, רחפנים ועוד.
מדענים צעירים מתחום ניהול תעופה – תואר
ראשון, תואר שני, דוקטורט ופוסט דוקטורט

חוקרים מישראל רשאים לגשת.
הגשה עד לתאריך 5.9.2018
העולים לגמר יוזמנו לאירוע

SESAR Innovation Days (SIDs) שיתקיים
באוסטריה בדצמבר 2018, שם יוכרז הזוכה.

גובה הפרס 5,000 יורו (עלויות הנסיעה ישולמו
על ידי התוכנית).

לאתר הפרס ומילוי המסמכים

קולות קוראים בתחומי ננוטכנולוגיה,
חומרים מתקדמים, ביוטכנולוגיה

(NMBP) ותהליכי ייצור

Horizon במסגרת NMBPהקולות הקוראים ב
2020 לתכניות מחקר ופיתוח פורצות דרך

נפתחו. המענקים הינם בגובה של עד 15 מיליון
אירו ב100%70% מימון, בתוספת 25%

תקורה, ללא תמלוגים.
התחומים הטכנולוגיים הם: מפעלי העתיד,
תעשייה solid state battery ,4.0, חומרים

חדשניים לסוללות, מודלים וסימולציות לסוללות
חמצוןחיזור, הדור הבא של סוללות ליתיוםיון,

התייעלות במשאבים ובפסולת בתעשייה
תהליכית, כלכלה מעגלית, חומרים לאנרגיה

נקייה, בנייה ירוקה, איפיון ומידול חומרים, בטיחות
ורגולציה לננוחומרים, ביוטכנולוגיה תעשייתית

ועוד.
תאריכי ההגשה הם ינואר ופברואר 2019.

לפרטים נוספים

קולות קוראים לפיתוח אפליקציות
מבוססות לוויני ניווט 

הקולות הקוראים בתחומי אפליקציות מבוססות
לוויני ניווט במסגרת Horizon 2020, תכנית

המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי
נפתחו. הנושאים מגוונים ומתאימים לחברות

מתחומים שונים: תחבורה, חילוץ והצלה,
תשתיות, דיוק מיקום, אבטחה, סביבה ועוד.

הגשה סוף 2018 / תחילת 2019.
אירוע חיפוש שותפים לקולות קוראים בתחום חלל

לשנת 2019 יתקיים בפראג, צ'כיה,
(GSA) בסוכנות הניווט הלווייני האירופאי

בתאריכים 1112.10.2018.
האירוע יתמקד בנושא הניווט הלווייני ויערך אירוע
ייעודי לחיפוש שותפים לקול קורא GNSS (הגשה

במרץ 2019).
dikla@iserd.org.ilלמידע נוסף ניתן לפנות ל

לפרטים נוספים והרשמה

 עדכונים

שיפור המוכנות להשקעה של חברות
קטנות מאירופה וממדינות נלוות

Horizon 2020ל

הנציבות האירופית השיקה קול קורא למינוי קבלן
(contractor) שיספק שירותים מותאמיםאישית,

להכנת חברותקטנותעדבינוניות חדשניות
(ממדינות האיחודהאירופי, מדינות נלוות

,((Eureka) להורייזן2020 או חברות ביורקה
להיות מוכנות בצורה מיטבית להשקעה

("investmentready") וכך לשפר את נגישותן
למימון ולצמיחה מהירה. 

לפרטים נוספים

הנציבות האירופית מפרסמת נתונים
Marie  מעודכנים לתוכנית

SkłodowskaCurie Actions

הנציבות האירופית פרסמה נתונים מצטברים על
השתתפות מדינות בתוכנית ניידות החוקרים

.Horizon 2020 במהלך תכנית
מטרת התכנית, ע"ש מארי קירי, היא קידום
המחקר באירופה, באמצעות שדרוג איכות

החוקרים.
לשם כך, מאפשרת התכנית לחוקרים צעירים

להתנסות במחקר אינטרדיסציפלינרי באקדמיה
ובתעשיה ובמסלולי מחקר ייחודיים וחדשנים.

לנתונים להשתתפות ישראל

יד ושם כשותף מוביל בפרויקט
European Holocaust Research
Infrastructure לחקר השואה 

פרויקט EHRI החל בשנת 2010, במטרה לאחד
את המידע הקיים על השואה תוך שימוש בכלים

ושיטות דיגיטליות המאפשרים נגישות קלה
למידע, כמו גם יצירת נקודת מידע אזורית וסיוע

בהנגשת מידע על השואה בעיקר במזרח
אירופה.

הפרויקט זכה לתמיכה רבה באיחוד האירופי
והשנה התקבל אישור רשמי לכניסתו למפת
הדרכים של תשתיות המחקר ESFRI לשנת

 .2018
ESFRI הינו פורום אסטרטגי לנושא תשתיות

מחקר שתפקידו למפות נושאים מדעים באירופה
ולעודד אינטגרציה ועבודה משותפת בין מכוני
מחקר / אוניברסיטאות / תעשייה העוסקים

באותם תחומים מדעיים. תשתיות מחקר נבחרות
מפוקחות על ידי ESFRI ומומנות על ידו במשך
10 שנים. המטרה כי בתום 10 השנים לתשתית

המחקר יהיו כל הכלים לתפקד כגוף פיננסי
עצמאי.

קישור לפרויקט

הנציבות האירופית מפרסמת גרסה
Annotated Model מעודכנת ל

Grant Agreement

הנציבות האירופית מפרסמת גרסה מעודכנת ל
Annotated Model Grant

Agreement (v5.0, 3 July 2018)
 במסמך בוצעו השינויים הבאים:

בפרט עדכונים עקב תיקון הסכם המענק,
סעיפים 29.3 ו ;34

הצגה חדשה של חישובי תשלומים והחזרים;
עדכונים עקב אימוץ המדריך על הפחתת

מענקים;
הסברים על הסכם הסכמת מודל פיילוט
חדש וסכום הסכם המענקים החדש של

MSCA Special Needs;
הסברים חדשים ועדכונים בכמה הסכמים
 (ERC, MSCA,ספציפיים להענקת מודל
SME Ph1, PCP / PPI, SGA, General

lump sum)

העדכונים או ההוספות סומנו בשולי המסמך.

למידע נוסף

SME Instrument פרסום תוצאות שלבים 1 ו 2 של

הנציבות האירופית לחדשנות תשקיע 125 מיליון אירו ביותר מ300 פרויקטים פורצי דרך שנבחרו תחת
.SME Instrument שלבים 1 ו 2 של

שלב 1 (מתאריך 3 במאי) SME Instrument
סך של 242 ארגונים קטנים ובינוניים מ 30 מדינות נבחרו למימון ויקבלו 50,000 € כדי לגבש תוכנית

עסקית עבור פתרונותיהם החדשניים.רוב החברות שנבחרו למימון הן בתחום טכנולוגיית המידע
והתקשורת (ICT), הבריאות וההנדסה. 

במועד זה זכו 17 חברות ישראליות מסקטורי תעשייה מגוונים.
המועד האחרון להגשת בקשה לשלב SME שלב 1 הוא ב 5 בספטמבר 2018.

SME Instrument שלב 2 (מתאריך 23 במאי)
סך של 65 ארגונים קטנים ובינוניים מ 16 מדינות נבחרו למימון ויקבלו עד 2.5 מיליון אירו למימון

פעילויות חדשניות כמו הדגמה, בדיקה, ניסוי והרחבה. החברות ייהנו גם 12 ימים של אימון עסקי חינם
שירותי האצה.רוב הפרויקטים שנבחרו למימון הם בתחום הבריאות, ההנדסה, טכנולוגיית המידע

והתקשורת (ICT). רשימה מלאה של הנהנים מפה אינטראקטיבית זמינים גם.
במועד זה היתה זוכה ישראלית אחת, חברת Nucleix המפתחת בדיקות דם לגילוי מוקדם של סרטן

הריאות.
המועד האחרון להגשת בקשה עבור SME Instrument שלב 2 הוא ב 10 באוקטובר 2018.

.SME INSTRUMENT איסרד מברכת את הזוכים הישראלים בשני המועדים האחרונים של ה

למידע נוסף

ERCמחקר על השפעת פרויקטי ה

מחקר עצמאי על התפוקה של המחקרים
החדשניים ופורצי הדרך הממומנים על ידי ה
ERC מראה כי 79% מהפרויקטים היו בעלי
השפעה גדולה: 19% הובילו לפריצת דרך

ו60% לקידמה מדעית גדולה. כמעט מחצית
מהפרויקטים כבר השאירו את חותמם על

הכלכלה, על החברה ועל קביעת המדיניות, בעוד
שכשלושה רבעים צפויים לעשות זאת בטווח

הבינוני והארוך.

למידע נוסף

ERCסטטיסטיקות באתר ה

אתר הERC שדרג את דפי הסטטיסטיקה.
בדפים ניתן לסנן נתונים סטטיסטיים לפי תוכנית
מימון, שנת הקול הקורא, פאנלים מדעיים, וכן
לסנן נתונים סטטיסטים של מספרי הזכיות
בחתכים לפי מדינה, לפי שנה וכיו"ב. הדפים

ניתנים עתה להורדה.

למידע נוסף

דרושים בודקים ומעריכים חיצוניים עבור המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה
(EIT)

המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה מבקש להרחיב את צוות הבודקים שלו ולצרף מומחים בעלי ניסיון
בעבודה עם גופים ומוסדות שונים מעולם העסקים, האקדמיה והמחקר בתחומי חדשנות טכנולוגית.
Knowledge Triangle') יתרון יינתן למומחים בעלי ניסיון באינטגרציה בין עולמות העסקים והמחקר

Integration') בתחומי חינוך, חדשנות מונעת מחקר, ניהול חדשנות, חדשנות אזורית וקיימות פיננסית.
קשת התחומים בהם דרושים המומחים הינה רחבה ונעה בין שינויי אקלים, אנרגיה בתקיימא,

טכנולוגיות דיגיטליות, מוביליות אורבנית, חומרי גלם וכלכלה מעגלית ועוד.

העבודה הנדרשת: ביצוע הערכות ומתן משוב להצעות שונות לקהילות חדשנות, לתכניות שנתיות
ודו"חות סיכום, הערכת מועמדים לפרסים ומענקים שונים ועוד.

כחלק מקהילת החדשנות הישראלית אנו רואים ערך מוסף גדול בצירוף מומחים ישראלים לקהיליית
המומחים האירופים, למען חיזוק הקשרים הבין אישיים והגדלת פוטנציאל המעורבות בפרויקטים

הממומנים על ידי האיחוד האירופי. 

להרשמה כבודק מומחה

 אירועים

יום עיון בנושא קואורדינציה
במאגדים בתוכנית המסגרת 

Horizon 2020

בואו ללמוד מה תפקידו של הקואורדינטור במאגד
.Horizon 2020 אירופי תחת תוכנית המסגרת

במסגרת יום העיון יוצגו סיפורי הצלחה ישראליים,
יוסבר על תפקיד הקואורדינטור במאגד וינתנו

כלים כיצד לבנות מאגד מנצח. כמו כן יינתן מענה
לשאלות.

יום העיון יתקיים ביום שני, 5.11.2018, במשרדי
ISERD ברשות החדשנות.

ההשתפות הינה חינם אך מצריכה רישום מראש. 

להרשמה

יום עיון בשיתוף הנציבות האירופית
בנושא התנהלות פיננסית

Horizon 2020 בפרויקטים במסגרת

יום עיון בנושא כללי התנהלות פיננסיים בתכנית
Horizon 2020 יתקיים ע"י ISERD ובשיתוף

הנציבות האירופית.
יום העיון מהווה הזדמנות מצוינת עבור קהילת

המחקר הישראלית ללמוד על כללי הניהול
הפיננסי לפרויקטים במסגרת התכנית.

באירוע ישתתפו נציגי הנציבות, וזו הזדמנות
מצוינת לשיח ישיר מול הנציבות האירופית. 

תינתן האפשרות להעמיק, לשאול שאלות כלליות
וספציפיות ולהרחיב את הידע לגבי אופן ניהול

הפרויקטים.
יום העיון יתקיים ביום חמישי, 18.10.2018,

באוניברסיטת ת"א.

לתוכנית יום העיון ולהרשמה

SEREN 4 יום מידע של פרויקט

הפרויקט, בתמיכת הנציבות האירופית, מארגן יום
מידע וחיפוש שותפים ספציפי לקולות הקוראים
SUINFRA02 בנושאי מלחמה בפשע ובטרור

2019, SUFCT012019, SUFCT022019 ,
.SUFCT032019, & SUGM012019

האירוע יתקיים בפריז ב2.10.2018, ומיועד 
למשתמשי קצה (practitioners), שם תהיה
להם הזדמנות להיפגש עם משתמשי קצה

נוספים המעוניינים להגיש בקשות בנושאים אלו.
ההשתתפות היא חינם אך יש להרשם ליום

המידע מראש.

להרשמה ליום המידע

IMI כנס ומפגש שנתי של יוזמת

IMI הינה יוזמה משותפת של תכנית המחקר
האירופית וחברות הפארמה, במסגרתה

מתפרסמים קולות קוראים. 
בין התאריכים 2223.10.2018 יערך בבריסל,

בלגיה, כנס לרגל חגיגות 10 שנות פעילות
היוזמה בו מוצגים הפרוייקטים השונים שנבחרו

למימון.
בתאריך 24.10.2018 תיערך גם כן בבריסל,

פגישה שנתית בה תדון היוזמה בדרכי
התמודדות עם אתגרים בריאותיים מורכבים

באמצעות קולות קוראים עתידיים. 

להרשמה למפגש השנתי

ימי עיון ואירוע חיפוש שותפים בתחום האנרגיה לשנת 2019

הנציבות האירופית תקיים שני ימי עיון לתכנית העבודה לשנת 2019, ותחלק ביניהם את נושאי תכנית
העבודה.

יום עיון וירטואלי (אוןליין) יתקיים בתאריך 13.9.2018, ויעסוק בנושאי אנרגיה מתחדשת, אגירת פחמן
דו חמצני ובטריות.

יום עיון נוסף יתקיים בבריסל, בלגיה, בתאריך 5.10.2018.
יום העיון יעסוק בנושאי ערים חכמות ונושאים נוספים, תהליכי ההגשה, טיפים לכתיבת הצעה, והערכת

ההצעות. במקביל ליום העיון יתקיים אירוע רישות למציאת שותפים.
ההשתתפות באירועים אינה כרוכה בתשלום, אולם חובה להרשם מראש. 

מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים

The Bioeconomy כנס יוזמת
Strategy

יוזמת The Bioeconomy Strategy עוסקת
בקביעת מדיניות בתחום ייצור מקורות ביולוגיים

מתחדשים והפיכתם למוצרים חיוניים.
ב22.10.2018 ייערך כנס בבריסל, בלגיה.

במהלך הכנס תוצג האסטרטגיה המעודכנת של
הנציבות האירופית ותוכנית הפעולה בתחום זה.
כמו כן יתנהל דיון אודות תמיכה במחקר, חינוך

והדרכה, גיוס השקעות, ניטור ואימוץ
האסטרטגיה ברחבי אירופה. 

הכניסה חופשית אולם יש להירשם מראש.
הרישום יפתח במהלך חודש ספטמבר.

לפרטים נוספים

כנס רפואה מותאמת אישית
בפעולה 

ההרשמה של הכנס הראשון "רפואה מותאמת
אישית בפעולה" של הקונסורציום הבינלאומי

לרפואה מותאמת אישית (ICPerMed) פתוח
כעת.

הכנס יתקיים ב2021.11.2018, בברלין,
גרמניה.

בכנס יוצגו שיטות עבודה מומלצות ליישום מוצלח
של גישות לרפואה מותאמת אישית. יתווספו לכך

הרצאות על היבטים שונים של הרפואה
המותאמת אישית.

להרשמה

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת

הצעה טובה. המועדים הבאים הינם ב
13.8.20108 וב17.9.2018 בין השעות 10:00–

12:00. מצגות ההכוונה יתקיימו במשרדי
ISERD, בניין רשות החדשנות, קריית שדה

התעופה.

להרשמה

מצגות הכוונה חודשיות על תוכנית 
Horizon 2020

ISERD מקיימת 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.
מצגות ההכוונה הבאות יתקיימו ב4.9.2018

.ISERD וב15.10.2018 במשרדי

להרשמה
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