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 חדשות ועדכונים

קרן סיוע – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתכנית המסגרת
Horizon 2020 האירופית

כחלק מהמאמצים לעזור ולעודד חברות ישראליות לגשת לקולות הקוראים של תכנית המסגרת,
יזמה רשות החדשנות הקמת מסלול סיוע לתמיכה בחברות לצורך חיפוש שותפים ולהגשת בקשות

איכותיות לתכנית המסגרת וכן מסלול לתמיכה במעורבות ארוכת טווח בתכנית זו. 

מסלול 37 א – מיועד לתאגידים המעוניינים להגיש לתוכניות מחקר ופיתוח של האיחוד האירופי במסלול
מאגדים או במסלול SME Instrument Phase 2 בלבד. במסגרת המסלול שיעור המענק יהיה 75%
מהוצאות מאושרות של עד 40,000 ₪ שכוללים נסיעות לחו"ל, השתתפות בכנסים לחיפוש שותפים

ויועץ מאושר לכתיבת בקשה.
מסלול 37 ב – מיועד לחברות נבחרות להשתתפות ארוכת טווח בתכנית המסגרת האירופית:
במסגרת כלי סיוע זה תינתן תמיכה של עד 3 שנים לתאגידים נבחרים למעורבות ארוכת טווח

Horizon. במסלול זה חברה תקבל מענק שנתי של 85% עבור הוצאות מאושרות של בתכנית 2020
עד 70,000 ₪ לצורך השתתפות באיגודים תעשייתיים באירופה, נסיעות והשתתפות באירועים למציאת

Horizon על ידי יועץ מאושר. שותפים ועלות סיוע לכתיבת בקשה למימון בתכנית 2020

למידע נוסף

דרושים בודקים ומעריכים חיצוניים
עבור המכון האירופי לחדשנות

(EIT) וטכנולוגיה

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. יתרון יינתן למומחים בעלי

ניסיון באינטגרציה בין עולמות העסקים והמחקר
.('Knowledge Triangle Integration')

קשת התחומים בהם דרושים המומחים הינה
רחבה ונעה בין שינויי אקלים, אנרגיה בתקיימא,
טכנולוגיות דיגיטליות, מוביליות אורבנית, חומרי

גלם וכלכלה מעגלית ועוד.
הבודק מתמקד בביצוע הערכות ומתן משוב
להצעות שונות לקהילות חדשנות, לתכניות
שנתיות ודו"חות סיכום, הערכת מועמדים

לפרסים ולמענקים שונים ועוד.
כחלק מקהילת החדשנות הישראלית אנו רואים

ערך מוסף גדול בצירוף מומחים ישראלים
לקהיליית המומחים האירופים, למען חיזוק

הקשרים והגדלת פוטנציאל המעורבות
בפרויקטים הממומנים על ידי האיחוד האירופי. 

למידע נוסף

?SME Instrument רוצים לזכות ב
קראו על עשרות הזוכים הראשונים של

פייז 2

,EASME דו"ח שהופץ בפברואר 2018 על ידי
הסוכנות האירופית לעסקים קטנים ובינוניים,
,SME Instrument המתפעלת את תכנית

מנתח עשרות פרוייקטי פייז 2 שהושלמו. מתוך
מקרי הבוחן השונים, ניתן ללמוד על מאפייני

החברות הזוכות, מבחינת אתגרים משותפים
לפני ההגשה, על אופן בניית ההצעה, המסלול

המימוני והמסחרי של החברה לפני, בזמן, ואחרי
הפרויקט של פייז 2, מה היו התרומות הגדולות

של התכנית עבור החברות הזוכות, ועוד.
מתוך דו"ח זה, ניתן לקבל הכוונה לגבי אלו סוגי
פרויקטים התכנית מממנת, ולקבל השראה לגבי

כתיבת הצעות עתידיות.
עם זאת, יש לשים לב לכך שמאפייני הזוכים
עלולים להשתנות מעט החל מ2018 מאחר

והוסף אלמנט חדש של ריאיונות בשיפוט
פייז 2.

למידע נוסף

הנציבות האירופית מפרסמת מדריך
חדש לשימוש במדיה החברתית

המדריך, אשר מכיל עצות לגבי שימוש במדיה
חברתית בפרויקטים של מחקר וחדשנות במימון

האיחוד האירופי, נועד לספק תמיכה לאותם
אנשים שיישמו את הפרויקטים שלהם וכיצד

להשתמש בצורה הטובה ביותר במדיה
החברתית כחלק מאסטרטגיות התקשורת

וההפצה שלהם. כמו כן, המדריך מספק מידע
ושיטות עבודה מומלצות הרלוונטיות גם לקהל

רחב יותר ולכל העוסקים בשימוש במדיה
החברתית בהקשר למדיניות האיחוד האירופי

למימון ולמחקר.
המדריך מספק ייעוץ על הנקודות העיקריות:  
• בחירת פלטפורמת מדיה חברתית מתאימה

• קביעת תהליכי החתימה הרלוונטיים;
• כיצד לזהות ולבנות קהל;

• הסיכונים בשימוש במדיה חברתית;
• כיצד למדוד את ההשפעה והביצועים;

• מהו הסגנון המתאים, התוכן וטון ההודעות ומהו
התזמון הטוב ביותר עבור אלה.

למידע נוסף

 עדכוני הנציבות האירופית בנושא
  'Mission Oriented Approach'

הנציבות האירופית פרסמה דפים חדשים באתר
האינטרנט שלה, שיכילו מידע ועדכונים על
"Mission Oriented Approach" בתוכנית

המסגרת החדשה.
הדפים מספקים הסבר על הגישה, כיצד יוגדרו
ה'משימות' ואת תפקידן בתכנון ויישום תוכנית

."Horizon Europe" ,המסגרת החדשה
בנוסף, הדפים יכללו עדכונים, מחקרים, דוחות

מומחים וניירות עמדה רלוונטיים על גישת
'המשימה'. הם כוללים גם שני מחקרים שנערכו

לאחרונה על ידי המכון המשותף למדיניות
לחדשנות:

• מחקר וחדשנות ממוקדים: מצאי ואפיון של
יוזמות

• מחקר וחדשנות ממוקדים: הערכת ההשפעה
של מחקר מונחה מטרה וגישה חדשנית

דפי האינטרנט יעודכנו באופן שוטף ויבנו על סמך
Mission Oriented דו"ח המחקר בנושא
Approach, של פרופ' מריאנה מזוקאטו.

למידע נוסף

ICTהרשת הבינלאומית של האיחוד האירופי עבור תחום ה – Idealist2018

Idealist2018 מזמינה אתכם לקחת חלק ולהתעדכן בשירותים המוצעים למגישים בקשות מימון בתחום
הICT במסגרות Horizon 2020 השונות.

רשת אנשי הקשר הבינלאומית של האיחוד האירופי עבור תחום הICT, המסייעת לפעילות מחקר
וחדשנות עבור תוכניות המסגרת של האיחוד האירופי, פרסמה סרטון חדש על פעילותה ועל השירותים

אותם היא מספקת לכלל קהילת הICT. מוזמנים לצפות ולשתף.

לצפייה בסרטון

Horizon 2020 – קולות קוראים

ERCADVANCED

קול קורא זה מיועד לחוקרים ראשיים ומובילים
(PI), המעוניינים במימון ארוך טווח כדי להמשיך

בפרויקט פורץ דרך בסיכון גבוה.
המועמדים למענקים אלו: חוקרים פעילים בעלי

הישגים משמעותיים במחקר ב 10 השנים
האחרונות, מנהיגים יוצאי דופן מבחינת מקוריותם

ומשמעות תרומותיהם במחקר.
"bottomup" פועלים על בסיס ERC מענקי ה
בכל תחומי המחקר והבקשה למענק מוגשת על
ידי חוקר ראשי (PI) בשיתוף עם המוסד המארח.
המענק בגובה של עד 2.5 מיליון אירו לתקופה של

5 שנים. בנוסף תקציב של עד מיליון אירו יכול
לשמש לכיסוי עלויות "סטארטאפ" לחוקרים
העוברים ממדינה שלישית לאיחוד האירופי או
למדינה נלווית ו/ או לרכישת ציוד ו/ או גישה

למתקנים גדולים.
מענק הERC יכול לכסות עד 100% מכלל

העלויות הישירות של המחקר, בתוספת 25%
מסך העלויות הישירות לעלויות עקיפות.

לקול הקורא

European Data Incubator

הEDI פרסם קול קורא עבור חברות סטרטאפ ו
SMEs בתחום הBig Data לפתרון אתגרים
ומכשולים בעולם העסקי הנוכחי. סך כל הקול

הקורא 5 מיליון אירו.
האינקובטור האירופי בתחום הביג דאטה קורא

לחברות, המעוניינות לפעול למען גיבוש פתרונות
עבור אתגרים עסקיים, להגיש מועמדותם לקבלת

שירותים עסקיים וטכניים כמו גם מענק כספי
בגובה של עד 100 אלף אירו.

לחברות הזוכות בסיוע תהיה גישה לסביבת ענן
מתקדמת, גישה למאגרי מידע של ארגונים

אירופאים גדולים, סיוע של מומחי דאטה ועוד.
מפגש אוןליין 'שאלות ותשובות בנושא הקול

הקורא' יתקיים ב 11.6.2018, להרשמה לחץ
כאן. 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 27.6.2018
(CEST בשעה 13:00 שעון ישראל (12:00

לקול הקורא

אירוע חיפוש שותפים
לקול הקורא לתכנית הבריאות

Horizon 2020ב

הקול הקורא לשנת 2019 בתחום הבריאות יפתח
להגשות במהלך חודש יולי 2018.

בין התאריכים 34.9.2018, יערך אירוע חיפוש
שותפים, במסגרתו יתקיימו פגישות בין מגישים

פוטנציאליים למציאת שותפים.
האירוע יתקיים באוסלו, נורווגיה. הרישום לאירוע

חיפוש השותפים יפתח במהלך חודש יוני.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגיא כהן

להרשמה

יום עיון ואירוע חיפוש שותפים לקול
הקורא לתכנית המזון והחקלאות

Horizon 2020ב

הקול הקורא לשנת 2019 בתחום המזון
והחקלאות ייפתח להגשות ביולי 2018.

בתאריך 25.6.2018 תערוך הנציבות האירופית
יום עיון בבריסל, בלגיה. יום העיון יעסוק בהצגת
נושאי הקול הקורא להגשות וכן המלצות ומידע

להגשה מוצלחת. 
בהמשך ליום העיון, בתאריך 26.6.2018, יערך
אירוע חיפוש שותפים, גם כן בבריסל, במסגרתו
יתקיימו פגישות בין מגישים פוטנציאליים למציאת
שותפים. באירוע ינכחו נציגי היחידות הרלוונטיות

של הנציבות האירופית.
הרישום לאירוע חיפוש השותפים פתוח עד

ה11.6.2018.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגיא כהן

להרשמה

קולות קוראים – התוכנית הבילטרלית

קול קורא ישראל–קפריסין

במסגרת תוכנית השת"פ, הושק הקול הקורא השני לשת"פ במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות
וקפריסאיות בכל התחומים.

 גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת בקשות:  ה 19.7.2018

לקול הקורא

אירועים

אירועי מציאת שותפים ונטוורקינג לקולות קוראים בNMBP לשנת 2019

הקולות הקוראים לשנת 2019 בתחומי ננוטכנולוגיה, חומרים מתקדמים, ביוטכנולוגיה ותהליכי ייצור
פתוחים (NMBP). מצאו את הקול המתאים לכם והתחילו בתהליך גיבוש השותפים והבקשה.
אירועי מציאת שותפים ונטוורקינג לקולות קוראים 2019 יתקיימו במקומות ובמועדים הבאים:

EU Brokerage Event on KET*  in Horizon 2020  7.6.2018, מיינץ, גרמניה
Brokerage Event on Advanced Materials and  3.7.2018, מדריד, ספרד

Nanotechnology
NanoBio – 1st International conference on  28.9.2018, הרקליון, כרתים

Nanotechnologies and Bionanoscience
Innovative Industries for Smart Growth  3031.9.2018, וינה, אוסטריה

NANO.IL.2018  911.10.2018, ירושלים, ישראל

למידע נוסף

ההרשמה לאירוע הICT הגדול של
השנה נפתחה!

ISERD קוראת לכם להצטרף לאירוע השנתי 
'Imagine Digital – Connect Europe' של

קהילת הICT האירופית והעולמית.
האירוע, שיתקיים בווינה, אוסטריה,

ב46.12.2018 , ידון ויתמקד בסדרי העדיפויות
של האיחוד האירופי בתהליכי דיגיטציה של

התעשייה והחברה כולה.
האירוע מהווה הזדמנות לכלל המתעניינים
והמעורבים בתחום הICT לחלוק מניסיונם

וחזונם עבור אירופה בעידן הדיגיטלי. בתוכנית
האירוע כלולים ועידה ומפגשים מקצועיים,

פורומים ופאנלים בתחומי הסטרטאפ והחדשנות,
תערוכה, אירועי נטוורקינג, פגישות ייעוץ ועוד.

B2match להרשמה לאירוע הנטוורקינג ומפגשי
לחצו כאן

למידע נוסף

יום מידע לתכנית  
BioBased Industries (BBI)

,Horizon 2020 במסגרת תכנית ,BBI תכנית
תומכת במחקר ובחדשנות תעשייתית במטרה

לקדם פיתוח טכנולגיות ברות קיימא למיצוי
ביומסה להפקת מגוון חומרים, מוצרים ודלקים.
ISERD תקיים יום מידע לתכנית בהשתתפות 
מר פוליביוס הדג'יאנגו,מתאם הקול הקורא של

.BBI יוזמת
יום המידע יתקיים בתאריך 11.06.2018, בין

השעות 10:30 – 14:30, בבניין רשות החדשנות,
קומה 4, אולם איינשטיין, רח' הירדן 4, קרית שדה

התעופה.
ההשתפות ביום המידע אינה כרוכה בתשלום,

אולם יש להירשם מראש.
למידע על התכנית ולפרטים נוספים לחץ כאן

לתכנית יום המידע ולרישום

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת

הצעה טובה. המועדים הבאים הינם ב
19.6.2018 וב 24.7.20108 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 ב26.6.2018

.ISERD וב30.7.2018 במשרדי

להרשמה
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