
 המנהלת הישראלית למו"פ האירופי | הירדן 4 | קריית שדה התעופה | ישראל | 035118122 ISERD

הסר | דווח כספאם

לחץ כאן אם אינך רואה מייל זה

31.10.2018

Horizon 2020 – קולות קוראים

 הצטרפות לקונסורציומים מתהווים
EENברשת ה

Enterprise במאגר הפרופילים של רשת
Europe Network מתפרסמים סוגי חיפוש
שותפים שונים, בין היתר לקולות קוראים

בHorizon 2020. זוהי הזדמנות מצוינת לשיתוף
פעולה עם ישויות אירופיות בתחומים שונים.

להלן שני פרופילים אודות חיפוש שותפים לקול
הקורא FTI למועד 21.02.2019:

1. פרופיל המחפש חברות מתחום התעשייה
לפיתוח ומחקר של אפליקציות מתחום

הפוטוניקה. 
2. פרופיל המחפש חברות העוסקות במחקר
בתחום המיניאטוריזציה, סוללות, עיצוב ופיתוח

ספקטרוסקופ.
למידע נוסף ניתן לפנות לנירית אוסי, רכזת

.EEN

לפרטים נוספים

בנק ההשקעות האירופי השיק קול
קורא לבחירת מנהל קרן לפלטפורמת

השקעות בביוכלכלה מעגלית

European) בנק ההשקעות האירופי
Investment Bank) יצא בקול קורא לבחירת
מנהל קרן (Fund Manager) שירכיב וינהל
פלטפורמת ההשקעות בביוכלכלה מעגלית

(circular bio economy), בתמיכת הנציבות
האירופית, תחת תכנית המו"פ האירופית
Horizon 2020. הקרן תקום במסגרת

Horizon 2020 המהווה ענף תחת ,InnovFin
למוצרים פיננסים שונים לקידום מו"פ וחדשנות.
מטרת הקרן היא להתמודד עם פער ההשקעות

בסקטור הBioeconomy ע"י סיוע להנגשת
מימון לפרוייקטים בתחום זה. המיקוד יהיה על

פרוייקטים חדשניים בביוכלכלה מעגלית.
הקרן צפויה להיות מוקמת באיחוד האירופי,

כאשר מנהל הקרן והחברות המושקעות, יכולים
לבוא ממדינות האיחוד האירופי או ממדינות נלוות

לHorizon 2020, כולל ישראל.
מועד אחרון להגשות:  26.11.2018

לקול הקורא

קול קורא להעברת טכנולוגיית
מיחשוב ניסיונית 

מטרת הקול הקורא (TTX) היא לגייס, לאתגר
ולהכשיר צוותים קטנים של יזמים פוטנציאליים
למערכות מיחשוב הצורכות אנרגיה מועטה
CLEC   Customized LowEnergy)

 (Computing
• ההתמקדות היא על הערכה ויצירת הזדמנויות

עסקיות בנות קיימא לשחקנים חדשים, ואף
מהפכנים, בשווקי הטכנולוגיה הדיגיטלית

באירופה.
• הTTX מוקדש אך ורק לחקר והערכה של

השוק והזדמנויות עסקיות.
• תמיכה כספית עד 30 אלף אירו.

מועד אחרון להגשות:  30.11.2018

לקול הקורא

יום עיון תחבורה  וידיאו ומצגות
זמינים

Horizon הקלטות הוידיאו והמצגות מיום המידע
שהתקיים Transport virtual info day2020
ב23 באוקטובר 2018, זמינים כעת לצפייה.
יום המידע כלל מספר מושבים בהם דוברים

מהנציבות האירופית לחדשנות הציגו את הקולות
הקוראים לשנת 2019 בהם סכום כולל של 335

מיליון אירו שיחולקו לפי התחומים הבאים:

Mobility for Growth
Automated Road Transport
Green Vehicles
Next Generation Batteries

לפרטים נוספים

SME Instrument וובינר

הצטרפו לוובינר בתאריך 7.11.2018 בשעה
,ISERD 15:00 כדי להכיר את התכנית מפי
המנהלת הישראלית למו"פ האירופי, הפועלת

מתוך הרשות לחדשנות לטובת מקסום
ההשתתפות הישראלית בתכניות המו"פ

Start Up האירופיות. הוובינר ינוהל בשיתוף עם
Nation Central, ויכיל התייחסות לתחום המזון,

על אף שהתכנית מיועדת לכל התחומים.
במסגרת המסלול SME Instrumentבתכנית

המו"פ האירופית Horizon 2020, חברות
קטנותבינוניות המפתחות מוצר חדשני, יכולות

להגיש בקשה לסיוע במימון פרויקט הוכחת
היתכנות או סקיילאפ.

מטרת המענק הינה ליצור שווקים חדשים ולהוביל
לצמיחה מהירה של החברה. מענק על סך 50
אלף אירו יינתן עבור בדיקת היתכנות והשלמת
תכנית עסקית ("Phase 1") או מענק לפיתוח
וסקיילאפ של מוצר בשלב פיתוח מתקדם עד

לגובה של כ2.5 מיליון אירו ("Phase 2"). החל
מ2018 התכנית פתוחה לכל התחומים

הטכנולוגיים; המענקים ניתנים באחוז מימון גבוה
וללא דילול.

להרשמה לוובינר

קול קורא בתחומי ימה ודיג

המנהל הכללי לענייני ימה ודיג (DG MARE), של
Blue Invest in" הנציבות האירופית, מארגן את
the Mediterranean 2019", המתקיים במלטה

ב 24 בינואר 2019.
 אירוע זה יביא יחד משקיעים קטנים ובינוניים,

Blueיזמים וחדשנים הפעילים במגזר ה
economy סביב אגן הים התיכון. כ20 נואמים
ייבחרו על ידי הנציבות האירופית, להציג בפני

פאנל של משקיעים. אנו להוטים במיוחד
להבטחת השתתפות חזקה מהחוף הדרומי

והמזרחי של הים התיכון.
 לפני מספר ימים הושק קול קורא לנואמים. 
בעלי עניין אשר יהיו מעוניינים להגיע למלטה
ולהציג את הפרויקטים שלהם למשקיעים

פוטנציאליים (חברות קטנות ובינוניות חדשניות,
סטארטאפים, מכוני מחקר ואקדמיה, חברות

RTD ועוד, מוזמנים להגיש מועמדות.
מועד אחרון להגשות: 21.11.2018

לפרטים נוספים

קולות קוראים – התוכנית הבילטרלית

קול קורא לשת"פ מו"פ ישראלפולין

במסגרת תכנית השת"פ, משיקה רשות החדשנות את הקול הקורא השישי לשת"פ במו"פ תעשייתי בין
חברות ישראליות ופולניות בכל התחומים. 

גובה הסיוע עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות.
מועד אחרון להגשת בקשות:  ה 15.1.2019

למידע נוסף

 חדשות ועדכונים

מיםמזוןאנרגיה: שיתוף פעולה
ביןמיגזרי 

אזור המזרח התיכון סובל ממחסור במים,
ותושביו מתאמצים לנהל את משאבי המים

המוגבלים כך שיספיקו לקיים את צרכי המזון,
השתיה, החקלאות והאנרגיה באזור.

תוצאות טובות יותר מתקבלות כאשר קושרים
תחומים אלו יחד – מים, מזון ואנרגיה   מעבר

לעיסוק הנפרד בכל תחום.
כעת מתאחדים שלושה גופים אירופאים גדולים

(JRC, UFM, GWPMed) ליצירת אטלס
דוגמאות לסיפורי הצלחה לגישת קישור/איחוד

התחומים והשפעתם על הסביבה.
האטלס יתייחס לקשר והסינרגיה בין הסקטורים

ויראה כיצד ניתן לקדם יציבות ופיתוח
סוציואקונומי באזור הים התיכון, כמו גם יספק
זווית ראיה מדעית ותרבותית, ויכלול דוגמאות

לפרקטיקות מוכחות ופתרונות אופטימליים
מפרויקטים קיימים (בלבד), המדגימים את גישת
הקישור בין שלושת הסקטורים, מזווית כלכלית,
חברתית וסביבתית, והיתרונות בתכנון משאבי

מים בגישה זו.
היוזמה קוראת לכל מי שביכולתו לתרום סיפור

הצלחה שכזה, לשלוח אותו ל:
JRCUFMGEPMed

ATLAS@ec.europa.eu
המועד האחרון להגשת סיפורי ההצלחה:

31.12.2018

למידע נוסף

פורטל חדש למימון ומכרזים של
הנציבות האירופית

הנציבות האירופית פרסמה פורטל ארגוני חדש
המכסה את תוכניות המימון של האיחוד האירופי
מעבר למחקר וחדשנות, במטרה להחליף את

פורטל המשתתפים הנוכחי, שיסגרבסוף השנה.
הפורטל החדש יהפוך לנקודת הכניסה היחידה

למציאת וניהול מענקי האיחוד האירופי וחוזי רכש,
המכסים את כל התוכניות המנוהלות באופן מרוכז
עד תחילת תקופת התוכנית הרבשנתית הבאה

של האיחוד האירופי בשנת 2021. הפורטל
החדש מספק את כל הפונקציות הזמינות תחת
פורטל המשתתפים הנוכחי תוך הצגת פריסה
חדשה של המידע ושיפור פונקציית החיפוש של

מילות מפתח עם אפשרויות חיפוש חדשות.
הוועדה מעודדת מועמדים ומשתמשים אחרים
להתחיל מיד להשתמש בפורטל החדש למימון

הזדמנויות ומכרזים, לחפש ולהגיש בקשות למימון
הזדמנויות ולמכרזים, ניהול מענקים וחוזי רכש וכן

להרשמה כמומחים כמו גם לניהול חוזים
ותשלומים מקוונים.

למידע נוסף

MSCA COFUND – שיעורי הגשה 

Marie SkłodowskaCurie 2018 Actions הנציבות האירופית פרסמה את שיעורי ההגשה של
פעולות שיתוף מימון של תוכניות אזוריות, לאומיות ובינלאומיות, אשר נסגרו ב27 בספטמבר.

הוגשו 129 הצעות. מספר ההצעות לכל סוג של פאנל הוא כדלקמן:
• תוכניות דוקטורט: 53 הצעות;
• תוכניות מלגות: 76 הצעות.

בהשוואה לקול הקורא הקודם שקיבל 138 הצעות, מדובר בירידה. התקציב הכולל לקול הקורא של
2018 הוא 80 מיליון אירו. תוצאות יינתנו עד סוף פברואר 2019.

נתונים נוספים ניתן לראות במפה האינטראקטיבית הכוללת את כל פרויקטי MSCA COFUND שזכו
בקולות הקוראים הקודמים. משרות המוצעות על ידי פרויקטים זוכים מפורסמים בפורטל

.EURAXESS

למידע נוסף

EICהצטרפו לפלטפורמת קהילת ה 

הנציבות האירופית יוצאת בפלטפורמה חדשה
המאפשרת לSMEs  לחשוף עצמם וחדשנותם

למשקיעים ושווקים אירופים וגלובליים. 
החברות יוכלו ליצור קשר עם חברות, להשתתף

בכנסים ואירועים, להתחבר עם משקיעים
פוטנציאלים, לחלוק מידע בקבוצות דיון מגוונות

ועוד!
הפלטפורמה פתוחה לעיון לכולם, אך השתתפות
EIC בקבוצות והרשמה לאירועים הינם עבור זוכי
SME Instrument בלבד (כדוגמת זוכי תוכניות

.(FTIו

לפרטים נוספים ורישום

שבוע חומרי הגלם האירופי

שבוע חומרי הגלם האירופי השלישי יתקיים
בתאריכים 1216.11.20108 בבריסל.

במהלך השבוע יתקיימו אירועים המאורגנים בידי
הנציבות האירופית, בהם יוצגו מיטב החידושים

בתחום חומרי הגלם באירופה.
שבוע חומרי הגלם הינו הזדמנות לקהילת חומרי

הגלם לדון בנושאי מדיניות, טכנולוגיה, שת"פ
בינלאומי, מאגרי מידע ועוד.

הכנס המרכזי של שבוע חומרי הגלם יתקיים
בתאריך 14.11.2018, ובמרכזו יעמוד נושא

חומרי הגלם לכלכלה מעגלית דלת פחמן. הכנס
יעסוק בנושאים שונים כגון סוללות, ביומסה, חומרי

גלם שניוניים ועוד.

לפרטים נוספים ורישום

 אירועים

ארוע שנתי בתחום בטחון המולדת –
Security Research Event

האירוע יתקיים השנה ב56.12.2018 בבריסל.
במהלך הארוע יתמקדו בשני סשנים הדנים

בנושאים – "להפוך את אירופה למקום בטוח יותר
– איזו השפעה יש למחקר בתחום" ו"איך לוקחים

פרויקט מתוכנית המימון להצלחה בשוק".
במהלך הכנס תתקיים תערוכת פרויקטים
שנבחרו על ידי האיחוד האירופי בתחום של
Secure Societies להציג את התקדמותם

ותוצאותיהם ואנו שמחים לבשר כי ל8 פרויקטים
שנבחרו להציג יש שותפים ישראלים. ניתן לראות
את רשימת הפרויקטים המלאה של התערוכה

בקישור. 
ההשתתפות באירוע היא ללא עלות אך מצריכה

הרשמה מראש. לפרטים נוספים ניתן לפנות
לטליה פסיאר, ראש תחום בטחון המולדת. 

להרשמה

יום עיון בנושא תכנית
MSCA RISE

Research and Innovation Staff תכנית
Exchange (RISE מממנת מחקר משותף בין
אקדמיה, תעשייה וארגונים מסחריים ברחבי

העולם, באמצעות חילופי כוח אדם קצרי טווח.
התכנית מסייעת לפיתוח הידע ומיומנויות
מקצועיות, תוך בניית קשרים בין ארגונים

העובדים במגזרים שונים של המשק, כולל
אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחברות קטנות

ובינוניות.
יום העיון מאורגן בשיתוף פעולה עם הסוכנות

(REA) הביצועית למחקר של הנציבות האירופית
ויתקיים 

ביום חמישי ה29 בנובמבר 2018, בין השעות
15:3009:30 במשרדי רשות החדשנות, קרית

שדה התעופה.

להרשמה

ICTנמשכת ההרשמה לאירוע ה
הגדול של השנה

Imagine Digital – Connect'  האירוע השנתי
Europe' של קהילת הICT האירופית
והעולמית, יתקיים בווינה, אוסטריה,

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

של התעשייה והחברה כולה ומהווה הזדמנות
ICTלכלל המתעניינים והמעורבים בתחום ה
לחלוק מניסיונם וחזונם עבור אירופה בעידן
הדיגיטלי. בתוכנית האירוע כלולים ועידה

ומפגשים מקצועיים, פורומים ופנלים בתחומי
הסטרטאפ והחדשנות, תערוכה, אירועי

נטוורקינג, פגישות ייעוץ ועוד.

למידע נוסף

Innovative Enterprise כנס
Vienna

כנס Innovative Enterprise Vienna יתקיים
בתאריכים 2122.11.20108 בוינה, אוסטריה. 
אירוע זה הינו הזדמנות לקהילת הסטרטאפים

וחברות תעשייתיות להיחשף להזדמנויות המימון
והכלים הפיננסיים תחת Horizon 2020, והכלים

העתידיים לקראת תכנית המו"פ האירופית
הבאה.

במהלך הכנס יתקיימו פנלים המאורגנים ע"י
הנשיאות האוסטרית והנציבות האירופית, בהם
יוצגו מיטב הכלים הפיננסיים המוצעים על ידי

האחוד האירופי. האירוע יאפשר מפגש עם קובעי
מדיניות, משקיעים, חברות ומומחים לפיצ'ינג

עסקי.

להרשמה

SME מצגות הכוונה
והמלצות לכתיבת הצעה טובה 

ISERD מקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
SME Instrument הכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה. המועד הבא הינו ב 20.11.2018

בין השעות 10:00–12:30. מצגת ההכוונה
תתקיים 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.
מצגת ההכוונה הבאה תתקיים ב21.11.2018

.ISERD במשרדי

להרשמה
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