אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
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עדכונים
 – CORDISסקר שביעות רצון
הנציבות האירופית ,בניסיונה המתמשך לשפר את  CORDISואת מוצריה ושירותיה ,מארגנת סקר
שביעות רצון קצר אשר בודקת את חוות דעתם של הנהנים מהמימון של האיחוד האירופי ובעלי עניין
אחרים .מטרת הסקר היא לשפר את התועלת ואת הרלוונטיות של  CORDISכפלטפורמת נתונים,
וככלי התומך במובילי  FPבפעילות תקשורת ,הפצה וניצולם לפרויקטים שלהם על ידי הצעת שירותים
משופרים או חדשים.
אנו מזמינים אתכם להשתתף בסקר .הסקר הוא אנונימי והתגובות יטופלו בסודיות .תוצאות המשוב
ישמשו כנתונים צוברים ,בהם לא ניתן לזהות פרויקט או תגובה בודדים.

להשתתפות בסקר

Security Research Event 2018
הארוע השנתי בתחום בטחון המולדת – SRE 2018יתקיים השנה בין התאריכים
 56.12.2018בבריסל ,בלגיה.
במהלך הארוע יערכו שני מושבים" :להפוך את אירופה למקום בטוח יותר – ההשפעה של המחקר
בתחום" ו"כיצד מקדמים פרויקט מתוכנית המימון להצלחה בשוק".
בנוסף ,במהלך הכנס תתקיים תערוכת פרויקטים שנבחרו על ידי האיחוד האירופי בתחום של Secure
 Societiesלהציג את התקדמותם ותוצאותיהם .ישנה נציגות של  8פרויקטים בהם יש שותפים
ישראלים.
ניתן לראות את רשימת הפרויקטים המלאה של התערוכה בקישור.
ההשתתפות באירוע הינה בחינם ,אך מצריכה הרשמה מראש.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטליה פסיאר ,ראש תחום בטחון המולדת.

להרשמה לאירוע

נמשכת ההרשמה לאירוע ה ICTהגדול של השנה
הצטרפו לקהילת ה ICTהעולמית והאירופאית באירוע השנתי '.'Imagine DigitalConnect Europe
האירוע ,שיתקיים בוינה ,אוסטריה ,בין התאריכים  ,46.12.2018ידון ויתמקד בסדרי העדיפויות של
האיחוד האירופי בתהליכי דיגיטציה של התעשייה והחברה כולה .האירוע מהווה הזדמנות לכלל
המתעניינים והמעורבים בתחום ה ICTלחלוק מניסיונם וחזונם עבור אירופה בעידן הדיגיטלי.
בתכנית האירוע כלולים ועידה ומפגשים מקצועיים ,פורומים ופאנלים בתחומי הסטרטאפ והחדשנות,
תערוכה ,אירועי נטוורקינג ,פגישות ייעוץ ועוד...
להרשמה לאירוע הנטוורקינג ומפגשי  ,B2matchלחצו כאן

להרשמה לאירוע

 – ARLEMפרס כספי עבור יזמים צעירים ישראליים
ארגון ARLEM – The EuroMediterranean Regional and Local Assembly
השיק פרס המיועד ליזמים צעירים ופורצי דרך בחדשנות ,אשר מגיעים ממדינות אגן הים התיכון,
הנמצאות בשותפות עם האיחוד האירופי ,ביניהן ישראל.
פאנל השופטים מחפש פרויקטים ביזמות מקומית ישראלית שהתאפשרו בזכות תמיכה של רשויות
אזוריות ,וכך תואמות את השאיפה של  ALERMלעודד שת"פ בין המגזר הפרטי לרשויות ציבוריות.
טקס הזכייה יתקיים בתאריך  27.2.19בעיר סביליה שבספרד.
לרישום מועמדות עד לתאריך .30.11.18

לפרטים נוספים

יום קואורדינציה
יום קואורדינציה ראשון מסוגו התקיים ב ISERDבמטרה ללמוד מנסיונם של קואורדינטורים ישראליים
מהאקדמיה ומהתעשייה ,על היתרונות והאתגרים שיש בקואורדינציה )הובלה( של פרויקט בתוכנית
.Horizon 2020
את סיכום האירוע ניתן למצוא בקישור הבא:

לסיכום יום הקאורדינציה

סדנת יזמות ייעודית לחברות מתחילות מבוססות טכנולוגיות חלל
סוכנות החלל הישראלית והרשות לחדשנות משיקות סדנת יזמות ייעודית לחברות מתחילות מבוססות
טכנולוגיות חלל .הסדנה תתקיים במסגרת שבוע החלל הישראלי ,בין התאריכים
.2229.1.2019
זוהי סדנה ראשונה מסוגה אשר תועבר על ידי מדריכים מהחממה העסקית של סוכנות החלל הארופית
ולמשתתפים תנתן הזדמנות למפגשים עם ראשי סוכנויות חלל וראשי התעשיות המובילות בעולם.
הסדנה מיועדת לחברות בתחילת דרכן :בשלב הרעיון הראשוני ו/או שלבי פיתוח התחלתיים של
הטכנולוגיה ) .(TRL = 14חברות אשר מפתחות טכנולוגיות חדשניות מכלל התחומים אשר מבוססות
על טכנולויות מעולם החלל :תחבורה ,חקלאות מדייקת ,IOT ,ננו לווינים ועוד.
הסדנה מיועדת גם ליזמים שמעוניינים להתקדם להקמת חברה בתחום.
משתתפי הסדנה יוכלו לזכות במענק תנופה )בהתאם לכללי מסלול ההטבה של רשות החדשנות( של
רשות החדשנות –  200אלף ש״ח למימון תיקוף שוק ,רישום פטנט ,פיתוח מדגים ,הוכחת היתכנות.

לפרטים נוספים

המשא ומתן על הברקזיט  טיוטת הסכם הנסיגה
הנציבות האירופית ומנהלי המו"מ של בריטניה הגיעו להסכמה על מכלול הסכם הנסיגה של בריטניה
וצפון אירלנד מהאיחוד האירופי ומהקהילה האירופית לאנרגיה אטומית ,כפי שנקבע לפי סעיף 50
לאמנת האיחוד האירופי.
הסכם הנסיגה קובע את תנאי הנסיגה של בריטניה מהאיחוד האירופי ומבטיח כי הנסיגה תתרחש
בצורה מסודרת ,ומציע ודאות משפטית כאשר האמנות וחוק האיחוד האירופי יחדלו מלחול על בריטניה.
על פי טיוטת ההסכם שפורסם ב  14בנובמבר ,מדענים ויזמים בבריטניה יפסיקו להיות זכאים למענקים
במימון האיחוד האירופי במסגרת תוכנית המחקר הגדולה של הגוש לאחר הברקזיט,
ה 29במרץ  .2019עם זאת ,השתתפות בריטניה צפויה להמשיך במספר תנאים .ממשלת בריטניה
התחייבה לסיים את התשלומים עבור חוקרים בריטים אשר זכו במענקי האיחוד האירופי והשתתפותם
אושרה עד סוף התוכנית הנוכחית של האיחוד האירופי,Horizon 2020 ,
ב 31בדצמבר .2020

למידע נוסף

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 ב21.11.2018
במשרדי .ISERD

 ISERDמקיימת מצגות הכוונה בנושא תוכנית
 SME Instrumentהכוללות המלצות לכתיבת
הצעה טובה .המועד הבא הינו ב 20.11.2018
בין השעות  .12:30–10:00מצגת ההכוונה
תתקיים במשרדי  ,ISERDבניין רשות החדשנות,
קריית שדה התעופה.

להרשמה
להרשמה
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