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נפתחה תכנית המסגרת  2014 -ב
 Horizon 2020החדשה למחקר ופיתוח 

 של האיחוד האירופי 
 

 ומי התוכנית:תח                              
בריאות; מזון; חקלאות; טכנולוגיות מידע ותקשורת;ננוטכנולוגיה; 

; איכות אנרגיהחומרים; תהליכי ייצור; ביוטכנולוגיה; 
הסביבה;תחבורה; אווירונאוטיקה; בטחון פנים; חלל; מדעי החברה 

 והרוח;עידוד חוקרים מצטיינים; ניידות חוקרים; תשתיות מחקר

 

 

שער 
 הכניסה

שלך 
למו"פ 

 האירופי
 

ISERD 

  מקיימת מפגשי
 הכוונה שבועיים

 ת ולתוכני

המו"פ 
 באירופה

 
 

 :הרשמה בטלפון

  03-5118122 

 

Budget: 1.699  M€ 

 
Timetable: 

 

Deadline for submission – Environment 2020 Call:  
 

Single stage:  
 

2020 

01.09.2020 
03.09.2020 

10.09.2020 
 

Funding Schemes:  
Innovation Action (70%)  

Research and Innovation Action (100%) 

Coordination and Support Action (100%) 

 חגית שווימרד"ר 

מנהלת תחומי בריאות, 
סביבה, מזון, אנרגיה 

 ותשתיות מחקר
 

org.ilhagit.schwimmer@iserd. 

03-5118119 

 שרית קמחי

בה, אנרגיה סביראש תחום 
 ותשתיות מחקר

 
 

@iserd.org.ilsarit.kimchi 

03-5118191 

 

 2020תוכנית הורייזן 

הינה תוכנית המימון 
האירופאית הגדולה 

בעולם עם תקציב של 

מיליארד אירו.  77
התוכנית הינה 

שנתית  7תוכנית 
-2014לאורך השנים 

2020. 

 
ישראל חברה 

בתוכנית ולכן 
זכאות להגשה ה

פתוחה בפני כל 
 מתמודד ישראלי

שיבחר להגיש 

לקולות הקוראים של 
 התוכנית.

 
התוכנית מורכבת 

מתוכניות עבודה 

לתחומים שונים, 
כאשר ההגשה 

במרבית המסלולים 
הינה במאגדים של 

שותפים  3מינימום 
מדינות החברות  3 -מ

בתוכנית המימון 

 2020הורייזון 
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Horizon 2020 – Environment Topics Call 2018-2020  
 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
 

2019 Objective Sche

me 

Per 

project 

Total  

Buildings in energy transition (B4E) 

 
שיפוץ עמוק בבניינים קיימים והטמעת  -

 מערכות התייעלות אנרגטי

, ויסות חימום/קירור חכמותאוורור, מערכות  -

 מכשירים ומשתמשיםעומסים, 

קידום חקיקה והכשרת מומחים בתכנון ובניה  -

חכמה וחסכונית, "חינוך מחדש" לצרכנות 

 יעילה וירוקה.

פיתוח פרקטיקות נאותות ומדדי צריכה  -

 אנרגטית 

 הצעה לקהל יעד:

גופים קובעי ומבצעי מדיניות )רשויות,  -

 (, עמותותרגולטורים

תמ"א  –קבלנים, משרדי אדריכלות ותכנון  -

 ופינוי בינוי 38

חברות המפתחות מערכות ויסות והתייעלות  -

אנרגטית בבתי מגורים ובניינים ציבוריים, 

 מעטפת של בניין 

 צמצום פליטת גזי חממה -

/מפתחות חיישנים חברות המבצעות מדידות  -

להתייעלות וחסכון אנרגטי בבניינים, מערכות 

אוטומציה, הפחתת עומסים אופטימיזציית 

 צריכה.

 מדדים לצריכה אנרגטיתפיתוח  -

גופי מחקר/אקדמיה בתחומי חקר  -

ביצועים/ג"ג/ מדעי כדה"א/ מתמטיקה/הנדסה 

 /תכנון אנרגיה.אזרחית

 

 קיימא.-וד השקעות באנרגיה בתעיד -

רוג פרויקטים וכלי הערכת מתודולוגיות די -

 סיכונים

גיבוש פרקטיקות נאותות לדירוג והערכת חוזי  -

 לות אנרגטית.ביצוע ופרויקטים בתכניות יעי

מוצרים פיננסיים איגוח מידול פיננסי כהכנה ל  -

 מתחדשת אנרגיה סימבוס

בניית יכולת לבנקים ומשקיעים ברמה  -

הלאומית והמקומית בפרט על חיתום השקעות 

 אנרגיה בת קיימא;

וחשיפה של נתונים רחבי היקף  איסוף, עיבוד -

 Track -בפרויקטי אנרגיההשקעות של 

Record  

 יעד:הצעה לקהל 

 גופים קובעי ומבצעי מדיניות )רשויות -

 , עמותות(, רגולטוריםמקומיות

משקיעי גופים פיננסים, משקיעים מתוחכמים,  -

Impact   

וגופי דירוג סיכונים והשקעות בפרויקטי  

 אנרגיה.

משרד האנרגיה והתשתיות, חברות תשתיות  -

 לאומיות, חברת חשמל  

ת, ניתוח המבצעות מדידו DATAחברות  -

סוף נתוני התייעלות אנרגטית ומערכות ואי

 םושירותי אנרגיה קיימים, פיתוח אינדיקטורי

 הואופטימיזצי

 

LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable 

energy skills in the building sector / Submission: 10.9.2020 
Link 
Stimulation of demand for energy skills in 
construction: 
- Energy skills and qualifications in the 
building sector 
- National, regional or local initiatives for 
home renovations 
- Support public authorities  

CSA 0.5-1M 4M 

LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing 
buildings through innovations for legacy equipment (TRL=6-

8) / Submission: 10.9.2020  Link 
Developing and demonstrating cost-effective 
low-carbon technological solutions to 
manage energy within existing buildings 
and interact with the grid providing energy 
efficiency, flexibility, generation and storage, 
based on user preferences and requests. 

IA 3-4M 8M 

LC-SC3-B4E-4-2020: Next-generation of Energy Performance 

Assessment and Certification / Submission: 10.9.2020 Link 
Developing more reliable and user-friendly 
assessment and certificates processes for 
energy  
 
 
 
 
 

CSA 1-2M 6M 

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency 
investments - Smart Finance for Smart Buildings / 

Submission: 10.9.2020 Link  
a. Mainstreaming energy efficiency finance 
b. Innovative financing schemes for energy 

efficiency investments 

CSA 1-1.5M 16M 

LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the 
Smart Finance for Smart Buildings initiative / Submission:, 

10.9.2020 Link 
Setting up a national roundtables which 
focus on energy efficiency investment, as 
permanent multilateral discussion forums 

CSA 0.5-

1.5M 

3M 

LC-SC3-B4E-13-2020: Aggregation - Project Development 

Assistance  
/ Submission: 10.9.2020 Link  
Project Development Assistance (PDA) for:  

 Existing public and private buildings 
with the aim to significantly decrease 
energy consumption in heating/cooling 
and electricity 

 Energy efficiency of industry and service 
 Energy efficiency in all modes of urban 

transport 
 Energy efficiency in existing 

infrastructures 
 

CSA 0.5-

1.5M 

16M 

LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart 
energy services valorizing energy efficiency and flexibility at 

demand-side  
/ Submission: 10.9.2020 Link  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-2-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-3-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-4-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-11-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-12-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-13-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-B4E-14-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

גופי מחקר/אקדמיה בתחומי חקר 

ביצועים/מימון/מתמטיקה/כלכלה 

התנהגותית/סביבתית /הנדסה אזרחית/תכנון 

 אנרגיה/ הנדסה פיננסית.

 

Energy Efficiency services – mapping service 
elements which are well adapted to the 
needs of the market and of the potential 
users 

CSA 1-2M 6M 

 

Global leadership in renewables 

דלקים חלופיים/מתחדשים המופקים מאור  -

 שמש

 "פ עם ארה"ב/סיןשת -

 הצעה לקהל יעד:

 חברות/קבוצות מחקר  -

 ,ות אנרגיה מתחדשתהעוסקות/ מפתחות טכנולוגי

 דלקים ביולוגיים מתקדמים ודלקים מתחדשים

  /ביולוגית-ובה פוטוכימית / פוטובאמצעות תג

 CO2, הפחתת אלקטרוכימית

 או סין תוף פעולה בינלאומי עם ארה"ב ו/יבש

חומי גופי מחקר/אקדמיה בת -

 הנדסה/חומרים/כימיה/ננו

  טכנולוגיה/דלקים/אנרגיה. -

 

פיתוח ודמונסטרציה של פתרונות המקשרים  -

)אנרגיה    CSPבין המחזור התרמי של 

 סולארית( לשימוש יעיל במערכת התפלת מים

עידוד משמעותי לשיתוף פעולה עם  -

בחריין, כווית, עומאן, קטאר, ערב 

 הסעודית ואיחוד האמירויות

 :לקהל יעדהצעה 

המתמחות  העוסקות/ ות מחקר צחברות/קבו -

בטכנולוגיות אנרגיה סולארית ו/או התפלת 

התמחות במדבריות ו/או איזורים  .םמי

 .צחיחים

 

והדגמת   לפיתוח מרכז אסיהשיתוף פעולה 

סביבתי  –הידרוליות לחסכון אנרגטי  טכנולוגיות

 ויישום בטיהור מים/חקלאות/מזון וכו'.

 :דהצעה לקהל יע

המתמחות העוסקות/ ות מחקר צחברות/קבו

בפתרונות הידרולים, בשלב פיתוח מתקדם יחסית, 

 הטמעה ויישום במדינות מתפתחות במרכז אסיה.

 
 

  לפיתוח נלאומי עם יפןשיתוף פעולה בי

נמוכה, בעלות  -קטליטיות: נשאים ביו טכנולוגיות

דלקים מתחדשים , דלקים ביולוגיים מתקדמים

הפחתה מקסימאלית של גזי ומימן(  ים )למעטחלופי

 .חממה

 :הצעה לקהל יעד

-המתמחות  ביוהעוסקות/ ות מחקר צחברות/קבו

 או תחליפי דלקים/דלקים ו

 

 

: החלפת ידע שיתוף פעולה בינלאומי עם קנדה

 .ומחקר ממוקד בשיתוף גופים קנדיים

אנרגיה -פריסת דלקים ביולוגיים מתקדמים וביו

 ויות אספקת המזון תוך הפחתה משמעותית של על

 או תהליך ההמרה

 :הצעה לקהל יעד

-חברות/קבוצות מחקר העוסקות/ המתמחות  ביו

 דלקים. דלקים ו/או תחליפי

 

 

 

LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA 
and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for 

energy, transport and chemical storage (TRL=4-5) / 

Submission: 01.9.2020 Link  
International cooperation with the USA  
and/or China on targeted research 
activities for obtaining advanced biofuels and 
alternative renewable fuels for energy and 
transport through photochemical/ 
photobiological or electrochemical reaction 
 
 
 
 
 

RIA 2-4M 10M 

LC-SC3-RES-20-2020: Efficient combination of Concentrated 

Solar Power and desalination (with particular focus on the 

Gulf Cooperation Council (GCC) region) (TRL=6) / 
Submission: 01.9.2020 Link 
Demonstrating efficient solutions that couple 
the thermal cycle of a Concentrated Solar 
Power (CSP) plant to a water desalination 
system 
 
 
 
 
 

RIA 6-10M 10M 

LC-SC3-RES-34-2020: Demonstration of innovative and 
sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-
scale hydropower potential in Central Asia (TRL=6-7 7-8) / 

Submission: 01.9.2020 Link 
Demonstrating innovative hydropower 
equipment exploiting unexplored small-scale 
hydropower potential in Central Asia 
 
 
 

RIA 7-10M 10M 

LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan 

for Research and Innovation on advanced biofuels and 
alternative renewable fuels (TRL=3) /  

Submission: 01.9.2020 Link 
 International cooperation with 

Japan for development of disruptive 
catalytic technologies: low-cost 
bioenergy carriers, advanced biofuels 

and alternative renewable fuels 
(excluding hydrogen) and maximizing 
GHG abatement. 

RIA 2-5M 5M 

LC-SC3-RES-36-2020: International cooperation with Canada 
on advanced biofuels and bioenergy (TRL=35) / 

Submission: 01.9.2020 Link 
International cooperation with Canada 
for fostering the deployment of advanced 
biofuels and bioenergy while substantially 
decreasing the costs of the feedstock supply 
or the conversion process 

RIA 3-5M 5M 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES-3-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES-20-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES-34-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES-25-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES-36-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Smart and clean energy for 
consumers 

 
בניית יכולת אצל רשויות מקומיות ולמילוי  -

תפקידים כמובילי חסכון ויעילות אנרגטית 

 ברמה האזורית והמקומית.

תהליכי קבלת ההחלטות של הרשויות  רופיש -

איכות,   כדילהאזוריות והמקומיות, 

קוהרנטיות ועקביות גבוהה יותר של מדדי 

 יעילות אנרגטית

נות, אינטגרציה אופקית ואנכית של רמות שו -

יישום משותף של אמצעי היעילות האנרגטית 

 לרשויות מקומיות ואזוריות

 :הצעה לקהל יעד

גופים קובעי ומבצעי מדיניות )רשויות,  -

 (, עמותותרגולטורים

חברות המפתחות מערכות ויסות והתייעלות  -

 אנרגטית 

/מפתחות חיישנים חברות המבצעות מדידות  -

ערכות להתייעלות וחסכון אנרגטי בבניינים, מ

אוטומציה, הפחתת עומסים אופטימיזציית 

 צריכה.

 פיתוח מדדים לצריכה אנרגטית -

/אקדמיה בתחומי חקר גופי מחקר -

/תכנון / מתמטיקה/הנדסה אזרחיתביצועים/ג"ג

 אנרגיה.

 
אינטגרציה של  - שיתוף פעולה עם הודו

של  המערכות אנרגיה שונות, דמונסטרצי

מוש מערכת התייעלות אנרגטית משלבת : שי

 ביםמשולה יםאנרגיה מקומיבמקורות 

לאופטימיזציה של מקורות האנרגיה, ויסות 

אחסון . כולל כלכלי  צריכה וביקוש וחסכון

האנרגיה )למשל חשמל,  וקטורי-חשמל בכל ו

ר(חימום, קירו  

ניתוח מקדים של מקרה המקומי כחלק  הצגת

ח פתרונות וכלים ותופי , הצעהמתוכן ההצעה

בעלי גיה המקומית, לייעול רשת האנר

 פוטנציאל גבוה בכל אירופה והודו

 

 הצעה לקהל יעד:

חברות המפתחות מערכות ויסות והתייעלות  -

אנרגטית לכל סוגי צריכה אנרגטית 

 )חימום/קירור/מערכות חשמל/ תחבורה(

יכולת אינטרגרציה בין סוגי הצריכה השונים  -

וכמו כן בין מערכות אנרגיה לוקליות 

 ם.  ופתרונות חדשניי

 צמצום פליטת גזי חממה -

חברות המבצעות מדידות /מפתחות חיישנים  -

להתייעלות וחסכון אנרגטי בבניינים, מערכות 

אוטומציה, הפחתת עומסים אופטימיזציית 

 צריכה.

 פיתוח מדדים לצריכה אנרגטית -

גופי מחקר/אקדמיה בתחומי סביבה וקיימות/ 

התחדשות אנרגטית / חקר ביצועים/ג"ג/ מדעי 

"א/ מתמטיקה/הנדסה אזרחית/תכנון כדה

 אנרגיה

 

 

 

 

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the 
energy transition  

/  Submission: 10.9.2020  Link 
a. Support to local and regional public 

authorities 
 Enhance decision-making processes 

of regional and local authorities 
 Support public authorities in the 

development of policy scenarios 
 Developing interface capacities 

within public authorities to engage 
with civil society 

 Deliver innovative capacity-building 
programmes for cities 

b. Supporting the delivery of the Energy 
Efficiency Directive 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSA 1-.15M 9M 

LC-SC3-ES-13-2020: Integrated local energy systems (Energy 
islands): International cooperation with India (TRL=5 8) / 

Submission: 01.09.2020 Link 
International cooperation with India - 
Developing and demonstrating solutions 
which analyze and combine all the energy 
vectors that are present and interconnect 
them to optimize their joint operation 

IA 5-6M 9M 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-5-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-13-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-ES-13-202;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Smart Cities and Communities 
תמיכה בקהילות אנרגיה )קואופרטיבים  -

צרכניים, קבוצות צריכה אנרגטית 

קולקטיביות לשם הגברת  התייעלות אנרגטית 

ואנרגיה מתחדשת. )שנוצרה באופן מקומי או 

מסופק מהרשת( בתוך הקהילה, אינטגרציה 

של מערכות חסכון אנרגטי מבוזרות , לרבות 

אחסון , תוך התייעלות לפי נתוני ביקוש 

 ודרישה. מיקוד על בלוקים של משקי בית

זיהוי ותרומה להפחתת חסמים רגולטוריים  -

  ותנאים חוזיים

שיתופיות לפתרונות מבניים בהם מעורבים  -

 ;רשויות ציבוריות

   חיסכון במקורות אנרגיה ראשונים -

קיימא תרומה להפחתת -השקעה באנרגיה בת -

 ;לציה ולשיפור התנאים החוזייםחסמי הרגו

הגדל את השימוש הביתי של מוצרים  -

 ושירותים חסרי אנרגיה;

הגדלת יעילות אנרגטית של שכונות וצמצום  -

פערי ביצועים, השפעת האקלים והקלה על 

מעבר אנרגיה בקנה מידה עירוני בקידום 

גישות משולבות והוליסטיות באמצעות 

ביבה אופטימיזציה של מערכת האנרגיה בס

 הבנויה, פתרונות בנייה חדשניים וגישות 

חדשניות להפעלה הדדית של טכנולוגיות  -

 חדשות וקיימות

 :הצעה לקהל יעד

גופים קובעי ומבצעי מדיניות )רשויות,  -

 (, עמותותרגולטורים

חברות המפתחות מערכות ויסות והתייעלות  -

 אנרגטית 

/מפתחות חיישנים חברות המבצעות מדידות  -

וחסכון אנרגטי בבניינים, מערכות להתייעלות 

אוטומציה, הפחתת עומסים אופטימיזציית 

 צריכה.

 פיתוח מדדים לצריכה אנרגטית -

/אקדמיה בתחומי חקר גופי מחקר -

/תכנון / מתמטיקה/הנדסה אזרחיתביצועים/ג"ג

 אנרגיה.

 

Enabling near-zero CO2 emissions 

from fossil fuel power plants and  
carbon intensive 

 

 במתקני CO2 ה ואחסוןלכידפתרונות  -

תוך התייחסות  "עתירי פליטות"  תעשייתיים

מלאה מהמפעל/ איזור  CCUS שרשרתל

 התעשיה ועד למשתמשי הקצה.

מדדים כלכליים וחברתיים, זיהוי ואפיון  -

ביקוש וצריכה בכל אחד משלבי התהליך 

לה, לומדת ובעלת ליצירת מערכת יעי

 אינטרגציה של הפרמטרים השונים 

  TRL 7-הבאה ל -

 הצעה לקהל יעד:

חברות/קבוצות מחקר העוסקות/ המתמחות  -

, CO2, אחסון CCUSבטכנולוגיות/ תהליכי 

הפחתת פליטות, ניתוחי צריכה וחסכון של 

תעשיות עתירות פליטות כגון ייצור מתכות, 

 לת.חומרי בניין , נפט, דלק ושריפת פסו

 

 

 

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in 
changing the market through informed decision and collective 

actions / Submission: 10.9.2020 Link 
Supporting energy communities to increase 
energy efficiency and/or optimise energy 
management to integrate a higher share of 
renewable energy within the community 

CSA 1-2M 7.5M 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy 
poverty /Submission: 10.9.2020  Link 
Actively alleviating energy poverty and 
developing a better understanding of the 
types and needs of energy poor households 
and how to identify them 

CSA 1-2M 7.5M 

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the 

energy transition /  Submission: 10.9.2020  Link 
c. Support to local and regional public 

authorities 
 Enhance decision-making processes 

of regional and local authorities 
 Support public authorities in the 

development of policy scenarios 
 Developing interface capacities 

within public authorities to engage 
with civil society 

 Deliver innovative capacity-building 
programmes for cities 

Supporting the delivery of the Energy 
Efficiency Directive 

CSA 1-.15M 9M 

LC-SC3-SCC-2-2020:  Positive Energy Districts and 

Neighbourhoods for urban energy transitions (TRL = 6-8) / 
Link  .202009.01 Submission 

 Projects will focus on integrating 
CO2 capture in industrial 
installations, whilst addressing the 
full CCUS chain. Projects will 
elaborate a detailed plan on how to 
use the results. 

 Relevant end users and societal 
stakeholders will be identified in the 

proposal 
 
 
 
 

IA 10-12M 33M 

LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production 
using CCUS (TRL=6-7) /  Submission 01.9.2020 Link 
Focusing on integrating CO2 capture in 
industrial installations, whilst addressing the 
full CCUS chain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 10-15M 33M 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-EC-5-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-SCC-2-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-5-2020;freeTextSearchKeyword=NZE-5;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

 

 

 

- industries  זיהוי ואפיון גיאולוגי של אתרי 

, כולל  CO2-אחסון פוטנציאליים חדשים ל -

ארכיטקטורת תלת מימד של מתחם האחסון( 

באזורים להפגנה ופריסה עתידית )ביבשה או 

  מחוץ לחוף(

 

 

 

 

LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots  / Submission: 
01.9.2020 Link 
Identification and geological characterization 
of new prospective storage sites for CO2 
(including the 3D architecture of the storage 
complex) in promising regions of future 
demonstration and deployment (onshore or 
offshore) through the implementation of new 
CO2 storage pilots 
 
 

RIA 7-10M 14M 

 
    

Cross-cutting issues 

 

פורום אירופי למודלים אנרגיים ואקלימיים,  -

השוואה של מודלים משותפים במערכת 

האנרגיה של האיחוד האירופי, מערכות 

אקלים ומרכיבים אזוריים ומגזריים שונים 

 .לצד ל שאלות מדיניות רלוונטיות

 

השתתפות ציבורית רתימה ו–אנרגטית" אזרחות " -

 דלי פחמן. האנרגילתהליכי  במעבר

אקונומיים, -בנה טובה יותר של גורמים סוציוה -

פוליטיים ביחס -תרבותיים וסוציו-מגדריים, סוציו

להיבטים טכנולוגיים, רגולטוריים והשקעות, 

התייעלות אנרגטית ו"אזרחות כתמיכה ביעדי 

 אנרגטית" 

 פרקטיקות אנרגיה חדשות. יצירת-

 הצעה לקהל יעד:

גופי מחקר/אקדמיה בתחומי חקר ביצועים/ג"ג/ 

/תכנון אנרגיה/ מדעי החברה/קיימות חיתהנדסה אזר

 וכלכלה 

 

LC-SC3-CC-7-2020: European Energy and Climate Modelling 

Forum (2020-2024) /  Submission: 01.9.2020  Link 
A new "European Energy & Climate 
Modelling Forum" will structure and manage 
joint model benchmarking and comparison 
exercises on the EU energy system, climate 
mitigation and its regional and sectoral 
components along relevant policy questions 

RIA 5M 5M 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and 
Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition /  

Submission 01.9.2020  Link 
2020:  Energy citizenship 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIA 1-3M  10M 

LC-SC3-CC-9-2020: Industrial (Waste) Heat-to-Power 
conversion  Submission: 01.9.2020  Link 
Integrate an industrial waste heat-to-power 
conversion system using one type of fluid 
(supercritical CO2 or organic) and 
demonstrate the system operation in 
industrial environment at an output power 
level of at least 2 MW, with improved cost 
efficiency compared to existing solutions. 
Proposals are expected to bring the 
technologies to TRL 6 or 7 

IA 12-

14M 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-NZE-6-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-CC-7-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-9-2020;freeTextSearchKeyword=CC-9;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Submission deadlines: 
 

Topic Date 

a. LC-SC3-B4E-11-2020 (CSA) 
b. LC-SC3-B4E-13-2020 (CSA) 
c. LC-SC3-B4E-12-2020 (CSA) 
d. LC-SC3-B4E-14-2020 (CSA) 
e. LC-SC3-B4E-2-2020 (CSA) 
f. LC-SC3-B4E-3-2020 (IA) 
g. LC-SC3-B4E-4-2020 (CSA) 
h. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA) 
i. LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA) 

LC-SC3-EC-5-2020 (CSA) 

Single Stage: 
10.9.2020 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 (RIA) 
LC-SC3-CC-7-2020 (RIA) 
LC-SC3-NZE-6-2020 (RIA) 
LC-SC3-RES-20-2020 (RIA) 
LC-SC3-RES-25-2020 (RIA) 
LC-SC3-RES-3-2020 (RIA) 
LC-SC3-RES-34-2020 (RIA) 
LC-SC3-RES-36-2020 (RIA) 
LC-SC3-SCC-2-2020 (IA) 

Single Stage: 
01.9.2020 

LC-SC3-ES-12-2020 (IA) Single Stage: 
03. 9.2020 

 


