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 תשתיות מחקר 

 

Research Infrastructures 
 

   קול קורא.   תאריך הגשה ותקציב לפרויקט בכל, תשתיות מחקראת כותרות הקולות הקוראים בתחום מציג עלון זה 

 קישור(. בהקול הקורא המלא באתר הנציבות האירופית )כדי להבין את הדרישות באופן מלא, יש לקרוא את  

 בלבד.  באתרשמתואר  כפי הנדרשים בקול הקורא יש לענות על כל הפרטים   המוגשת   בהצעה

 מהי תוכנית הורייזון אירופה?
( היא תוכנית המסגרת לקידום מדע וחדשנות של הנציבות האירופית. זו התוכנית הגדולה מסוגה  Europe-Horizonאירופה" )-"הורייזן 

)  100  - ותקציבה כבעולם,   יורו לשבע שנים  (. התוכנית מציעה תמיכה במו"פ בכל תחומי המדע, החדשנות  2021-2027מיליארד 
 והטכנולוגיות, ולאורך שלבי המחקר והפיתוח השונים. 

 התוכנית כוללת מסלולים רבים ותוכניות משנה.   
 

 ? מה מקבלים

  , 100%ים שאינם למטרות רווח תמיד זכאים למימון בשיעור גופ -  מהתקציב  100%-70%בשיעור מימון של לפרויקט  מענק   •
 , תלוי בקול הקורא 100%-ולעיתים ל 70%-וחברות לעיתים ל 

 מהתקציב שלכם בפרויקט להוצאות עקיפות )ללא חובת הוכחה(  25%תקורה של  •

 למי זה מתאים ומה תנאי הסף?
אקדמיה ותעשיה, וגם לצרכני קצה, משתמשים ואתרי פיילוט, גופים  :  למימון  זכאי  בישראל  רשומה  משפטית  ישות  שהוא  גוף   כל

 ציבוריים, רגולטורים, בעלי עניין שונים ושחקנים נוספים בשרשרת הערך. 
מאגד הוא קבוצת שותפים הכוללת לפחות שלושה שותפים משלוש    –לקולות הקוראים בעלון זה היא במסגרת מאגד בלבד    ההגשה

 ומגישים הצעה לפרויקט משותף.  מדינות שונות, הבונים יחד
 

 ? ? למה אי אפשר לבדמאגדזה   מה
כדי לפתור אתגרים כה גדולים ומורכבים, לגייס מחזיקי עניין ושחקנים שונים בשרשרת הערך, לתרום להשגת תוצרים ויעדי אימפקט  

 . ם ים, בינתחומיים וחוצי סקטוריולהביא תוצאות למודעות ושימוש קהלי יעד, יש צורך בפרויקטים קבוצתיים גדולים, בינלאומי
 

 כדי להיערך להגשה? שצריך לעשות מה הצעדים הבאים אז  

 בדיוק לשם כך נועד העלון )את/ה נמצאים כאן(  – שמתאים לעניין ולמומחיות שלכם למצוא קול קורא   .1
 למצוא שותפים מתאימים שיכולים לענות יחד אתכם על דרישות הקול הקורא  .2
 ייעודית להגשהלכתוב הצעה בתבנית  .3
 את ההצעה.   ולהגיש און ליין באתר הנציבות האירופית להירשם  .4

 

קוראים המוצגים בעלון זה הם  ה, קולות ופרסומם הרשמי של הקולות קוראים באתר הנציבות האירופית 2022 עד לחודש דצמבר
 , הדרישות, התקציב, המועדים, הכותרות וכל פרט עשויים להשתנות. בגדר טיוטה

 בות האירופית. הגשת הצעה לפרויקט תיעשה על בסיס הטקסט המלא של הקול הקורא לאחר שיפורסם באופן רשמי על ידי הנצי 
 על מנת לעיין בטקסט המלא של קול קורא מהרשימה יש לעיין בטיוטת תוכנית העבודה )צרו קשר לקבלת התוכנית( 

 אנו מעבירים אליכם מידע זה על מנת שתוכלו להתחיל להיערך להגשה כבר עכשיו. 
 

For further Information:  

Dr. Hagit Schwimmer |  hagit.schwimmer@iserd.org.il  |  +972-54-5709596 

 

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
mailto:hagit.schwimmer@iserd.org.il
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Topic 

Budget per 
Project [M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

 Destination 1 - Developing, Consolidating and Optimising the European Research 
Infrastructures Landscape, Maintaining Global Leadership (INFRADEV) 

 2023 

HORIZON-INFRA-

2023-DEV-01-01 
Concept development for a research 
infrastructure to manage, integrate and sustain 
large medical cohort studies 

1.00 to 3.00 1 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-

2023-DEV-01-02 
Early phase implementation of ESFRI Projects 
which entered the ESFRI Roadmap in 2018 1.00 to 1.50 5 CSA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
DEV-01-03 

Consolidation of the RI landscape – Individual 
support for evolution and long-term 
sustainability of pan-European research 
infrastructures 

3.00 to 4.00 12 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
DEV-01-04 

Consolidation of the RI landscape – 
development of complementarities, synergies 
and/or integration between a set of pan- 
European research infrastructures  

2.00 to 5.00 5 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
DEV-01-05 

Preparation of common strategies for future 
development of RI technologies and services 
within broad RI communities 

1.50 to 2.50 5 CSA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
DEV-01-06 

Strengthen the bilateral cooperation on 
research infrastructures with Latin America 1.00 to 1.50 2 CSA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
DEV-01-07 

Preparatory phase of new ESFRI research 
infrastructure projects Around 3.00 1 CSA 28.3.2023 

 2024 

HORIZON-INFRA-2024-
DEV-01-01 

Research infrastructure concept development 

1.00 to 3.00 4 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024-
DEV-01-02 

Strengthen the bilateral cooperation on 
research infrastructures with Africa 1.00 to 1.50 1 CSA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024-
DEV-01-03 

Strengthening the international dimension of 
ESFRI and/or ERIC research infrastructures 
 

1.00 to 1.50 5 CSA 12.3.2024 
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Topic 

Budget per 
Project [M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

 Destination 2 - Enabling an Operational, Open and Fair EOSC Ecosystem 
(INFRAEOSC) 

 Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2023) 

HORIZON-INFRA-

2023-EOSC-01-01 
Build on the science cluster approach to ensure 
the uptake of EOSC by research infrastructures 
and research communities 
 

25 1 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-

2023-EOSC-01-02 
Development of community-based approaches 
for ensuring and improving the quality of 
scientific software and code 

8.5 1 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-

2023-EOSC-01-03 
Planning, tracking, and assessing scientific 
knowledge production 8 1 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
EOSC-01-04 

Next generation services for operational and 
sustainable EOSC Core Infrastructure  10 1 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
EOSC-01-05 

EOSC Architecture and Interoperability 
Framework 3 1 CSA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-2023-
EOSC-01-06 

Trusted environments for sensitive data 
management in EOSC 5 3 RIA 28.3.2023 

 
 

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024) 

HORIZON-INFRA-2024-
EOSC-01-01 

FAIR and open data sharing in support of the 
mission adaptation to climate change 6.00 to 8.00 2 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024- 
EOSC-01-02 

Supporting the EOSC Partnership in further 
consolidating the coordination and 
sustainability of the EOSC ecosystem 

Around 4.00 1 CSA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024- 
EOSC-01-03 

Enabling a network of EOSC federated and 
trustworthy repositories and enhancing the 
framework of generic and discipline specific 
services for data and other research digital 
objects  

Around 5.00 1 CSA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024-
EOSC-01-04 

Long-term access and preservation 
infrastructure development for EOSC, including 
data quality aspects 

Around 8.00 1 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-2024-
EOSC-01-05 

Innovative and customizable services for EOSC 
Exchange Around 7.00 4 RIA 12.3.2024 
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Topic 

Budget per 
Project [M€] 

No. of 
Project

s 
Action Deadline 

 Destination 3 – Research Infrastructure Services to Support Health Research, 
Accelerate the Green and Digital Transformation, and Advance Frontier 

Knowledge (INFRASERV) 
 Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital 

transformation, and advance frontier knowledge (2023) 
HORIZON-INFRA-

2023-SERV-01-01 
Research infrastructure services to enable R&I 
addressing main challenges and EU priorities 8.00 to 14.50 8 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-

2023- SERV-01-02 
Research infrastructure services advancing 
frontier knowledge 8.00 to 14.50 2 RIA 28.3.2023 

HORIZON-INFRA-

2023- SERV-01-03 
Research infrastructure services advancing 
frontier knowledge: co-fund pilots with pan-
European RIs and/or national RIs 

2.00 to 5.00 3 
Co-

fund 
28.3.2023 

 

 
Topic 

Budget per 
Project [M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

 Destination 3 – Next Generation of Scientific Instrumentation, Tools and Methods 
and Advanced Digital Solutions (INFRATECH) 

 Next generation of scientific instrumentation, tools, methods, and advanced digital solutions for 
RIs  (2024) 

HORIZON-INFRA-

2024-TECH-01-01 
R&D for the next generation of scientific 
instrumentation, tools, methods, solutions for 
RI upgrade 

5.00 to 10.00 7 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-

202-TECH-01-02 
New technologies and solutions for reducing 
the environmental and climate footprint of RIs Around 5.00 5 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-

2024-TECH-01-03 
Development of tools, solutions, modules to 
enable R&I on the social aspects of the green 
transition 

Around 5.00 1 RIA 12.3.2024 

HORIZON-INFRA-

2024-TECH-01-04 
New digital twins for Destination Earth 

Around 15.00 3 RIA 12.3.2024 
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Topic 

Budget per 
Project [M€] 

No. of 
Projects Action Deadline 

HORIZON-INFRA-

2024-TECH-01-05 
AR/VR-empowered digital twins for modelling 
complex phenomena in new RI application 
areas 

Around 12.00 2 RIA 12.3.2024 

 


