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גוף בין משרדי שיושב ופועל  –פ הישראלית לאירופה "מנהלת המו

 .  מרשות החדשנות

 

 :  מטרתנו

oאת תכניות המסגרת האירופיות לגופים ישראלים   להנגיש

 להם להצליח בתוכניתולסייע 

o את עמדת ישראל מול הנציבות האירופית  לייצג 

 

מחולקים תמטית ואחראים על תחומי המימון השונים   ISERDעובדי 

 של התוכנית

 מי אנחנו

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/


המסגרת האירופית  הישראלית בתכנית ההשתתפות 
  –בהחלטת ממשלה והיא מתוקצבת על ידי התקבלה  

 ;  (50%)המועצה להשכלה גבוהה 

 ;  (35%)רשות החדשנות 

 (10%)משרד המדע 

 (  5%)משרדים אחרים 

 

ועדת היגוי שמורכבת מהמשרדים המממנים   לאיסרד

 וגם ממשרד האוצר ומשרד החוץ 

ר רשות  "ר ועדת ההיגוי הוא המדען הראשי ויו"יו
 אפלבוםר עמי "ד –החדשנות 

ההשתתפות בתכנית המסגרת  
 האירופית  



 שנים   7 -מיליארד יורו ל 77 –! פ הגדולה בעולם"קרן המו

 2014-2020-השמינית מ התכנית=  2020 הורייזן

 2021-2027התכנית התשיעית והבאה  =אירופה   הורייזן

 1984פ באירופה מאז "הכלי המרכזי למימון מוזהו 

ב ומול  "ארהמול )לחזק את התחרותיות האירופית : המטרה

פ אירופי  "ליצור אזור מו; להתמודד עם אתגרים חברתיים; (אסיה

 משותף  

התכנית תומכת כמעט בכל תחום מדעי וטכנולוגי ובכל שלב  

 פ"בחיי המו

 ?מהי תוכנית המסגרת

 



 תקציב תוכנית המסגרת לאורך השנים
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ישראל  

 הצטרפה
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2020 הורייזן תוכניתמבנה     
Societal Challenges 

(€29.7 B) 

Spreading Excellence (€0.8 B) 

EIT (€2.7 B) JRC (€1.9 B) Euratom (€1.6 B) 

Science for Society (€0.5 B) 

Industrial Leadership 
(€17.4 B) 

Excellent Science 
(€24.4 B) 

Health (€7.5 B) 

Food (€3.9 B) 

Energy (€6 B) 

Transport (€6.3 B) 

Climate (€3 B) 

Security (€1.7 B) 

Inclusive Societies (€1.3B) 

European Research 
Council (€13.1B) 

Future & Emerging 
Technologies (€2.7B) 

Marie Sklodowska-
Curie Actions (€6.1B) 

Research  
Infrastructures (€2.5B) 

 

Access to Risk 
Finance (€2.9 B) 

Innovation in SMEs 
(€1 B) 

Leadership in Enabling  
& Industrial Technologies 
• ICT 
• Nano, New Material 
• Biotechnology 
• Space 

 
(€13.5B) 



 מדינות משתתפות בתוכנית
2
7 27 



 !  לכולם –? למי התכנית מיועדת

אוניברסיטה או  , מכון מחקר, לכל ישות משפטית•
 :חברה שרשומה ב

 מדינה חברה באיחוד•

 מדינת אסוציאציה לתכנית  •

 מדינה שלישית המוזכרת בקול קורא•

פ  "ממדע בסיסי ועד מו -פ "בכל שלב בתהליך המו•
 .  יישומי קרוב לשוק

 הגשה יחידנית או הגשה משותפת  •



 כללי מינימום להשתתפות בקונסורציום   

מדינות שונות שהן מדינות   3 -משתתפים מ 3לפחות •
 .  חברות או מדינות אסוציאציה

לכל תכנית יכולים להיות כללים ספציפיים נוספים  •
 . המוגדרים בה

 .  משתתפים 5-12 -בדרך כלל שותפויות מגיעות ל•



 נקודות   15 –קריטריונים לבחירת זוכים •

•Excellence מה ייעשה –טכנולוגית ומדעית  מצוינות? 
 רלוונטיות לקול הקורא •

 מטרה ברורה ותכנית ביצוע, קונספט מגובש•

•IMPACT – איך הפרויקט ישפיע  ? 
שמוגדר בקול הקורא  IMPACT -מה התרומה ל•

 ושהתכנית מבקשת להשיג  

 תכנית ברורה להפצת תרומת התכנית  •

•IMPLEMENTAION -  מי מוציא לפועל את
 ?  התכנית

 מי הם המשתתפים וחברי הקונסורציום  •

  בינהםאפקטיביות חלוקת העבודה •

 



 גובה המימון שניתן לקבל 

 שם תכנית   משך זמן   מימון  סכום מימון %  הערות  

 -קונסורציום 

מחקרי אקדמי  

 במהותו  

100% + 25% 

 תקורה  
 RIA – Research חודשים   36-48 מיליון יורו   2-5

and 
Innovation 

Action  

 - קונסורציום

פרויקט לתכנון  

או   וייצור מוצר

חדש או   תהליך 
 משופר

70%  +25%  

   תקורה

(100%  

ללא   /לאקדמיה

 ( מטרות רווח

 – IA חודשים  30-36 מיליון יורו 2-5
Innovation 

Action  

 הגשה יחידנית 

לחברות   מיועד

 פורצות דרך

70%  +25%  

 תקורה  
 –שלב ראשון 

 יורו 50,000

 –שלב שני 
מיליון   1-2.5 

 יורו  

בין   –שלב שני 

 שנה לשנתיים
SME  



 מענקי מימון נדיבים וגמישים  •

 אחוזי תמיכה גבוהים  •

 מימון ללא צורך בהחזר  •

  IPללא מגבלות מימון •

 מרובה מדינות ושחקניםלשוק גישה •

 אפשרות לשתף פעולה עם לקוחות סופיים  •

 באירופהאינטגרציה •

גישה לחזית המחקר הטכנולוגי באירופה ולתשתיות  •
 מחקר

 להשפיע על תקינההזדמנות •

 

 

 

 ?  היא טובה לילמה  –פ האירופית "תכנית המו



30.4.2020 

Submitted Participations 12,288 

Successful Participations 1,696 

Success by sector: 

Industry 739 

Universities 828 

Others 129 

Submitted Proposals 10,429 

Successful Proposals 1,387 

Success Rate 13.6% 

Industry 11% Universities 15.6% 

Value of Israeli grants: 

1.04 B€ 

Industry 347 M€ 

Universities 674.4 M€ 

Others 21.7 M€ 

Return (end of 2018)  Total  

116%  

Industry 96% (up 
from 91%) 

Universities 133%  

(up from 127%) 

Israeli Results in H2020 To Date 



 (שאינה מופיעה בסטטיסטיקה)פעילות פיננסית 

 

 מיליון דולר   600 -העלאת הקצאה ל –בנק לאומי •

 מיליון דולר   83 –קרן פנינסולה •

 מיליון יורו 24 -הלוואה ישירה ביונדווקס•

 מיליון יורו 13 –הלוואה ישירה לברנמילר •

 מיליון יורו   50 –הלוואה ישירה לפלוריסטם •

 מיליון דולר   ICV – 20השקעה בקרן •

 מיליון דולר   F2 – 15השקעה בקרן •



Israeli EC contribution / Grants by Call Deadline 
Year  
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Israeli Thematic Priority by EC Contribution / Grants 
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Israeli ERC EC Contribution by Call Identifier 
and Call Deadline Year 
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Top  

European 

Institutions   

Hosting  

ERC 

Grantees  

by Funding  

Schemes 

 
ERC calls 2007-2017 

 

 

 
Current signatories 

of the grant 

agreement 

 

Data as of 10/04/2018 



│ 20 

Top Host Institutions 



│ 21 

Amir Amedi, Hebrew University of Jerusalem 

ERC StG2012, LS5: Neurosciences and Neural Disorders 

EU funding EUR 1.5 mil. 

     Helping Blind People to "See"      

Currently Sensory Substitution Devices (SSDs) are not 

widely used within the blind community because they can be 

cumbersome and unpleasant to use. However, a team of 

researchers at the Hebrew University of Jerusalem have 

developed the EyeMusic, a novel SSD that transmits shape 

and color information through a composition of pleasant 

musical tones, or "soundscapes." A new study published in 

Restorative Neurology and Neuroscience reports that using 

the EyeMusic SSD, both blind and blindfolded sighted 

participants were able to correctly identify a variety of basic 

shapes and colors after as little as 2-3 hours of training. 



│ 22 

Eating Less to Keep Young  

The SIRAID project aims at understanding and controlling 

the mechanisms that determine the rate of ageing.  

The sirtuins, and in particular the mammalian member 

SIRT6, are a family of NAD+ dependent deacetylases that  

were implicated in ageing and the regulation of metabolism. 

Haim Cohen, Bar Ilan University 

StG 2009, LS4 : Physiology, 

Pathophysiology and Endocrinology 

ERC funding:   EUR 1.5 mil.  

 

 

The project involves i) studying the role of SIRT6 in glucose and fat metabolism 

under high fat diet; ii) determining whether SIRT6 is involved in regulating life span, 

and characterising how SIRT6 is activated by calorie restriction; and iii) performing 

large scale SILAC-based proteomics screening for SIRT6 substrates. 

These results will lead to the development of small activator molecules of SIRT6 that 

may be used therapeutically for age related metabolic diseases. 

 



│ 23 

Yael Hanein, Tel Aviv University 

ERC StG 2012, PE07 : Systems and Communication Engineering  

ERC funding:  EUR 1.5 mil. 

 

In the FuNMaNIA project Prof. Hanein and colleagues have 

focused on artificial vision and skin electronics, and have 

developed wire-free, light induced retinal implants that can 

stimulate blind retinas. Their new systems mark substantial 

advantages in comparison to other photosensitive artificial 

retinal platforms, as they have a lower stimulation threshold 

and are biocompatible, flexible and chemically stable. 

 

            Artificial vision                       



Israeli SME Instrument/EIC Funded Projects by 
Call Deadline Year 

*2019 – Data is not Final 
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EC Contribution to Israeli Collaborative 
Projects  

*2019 – Data is not Final 
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EC Contribution to Israeli Collaborative Projects – 
Academia/Industry 

 € 23,6 
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https://www.youtube.com/watch?v=h-
1ezyAsVTc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=h-1ezyAsVTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h-1ezyAsVTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h-1ezyAsVTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h-1ezyAsVTc&feature=youtu.be


H2020 Examples - DS 

TRAINING PLATFORM AGAINST CYBER 
ATTACKS 
cyber threat and training preparation (CTTP) 
models 
Project Name | THREAT-ARREST 
Programme | H2020 
Funding: € 4,988,837.50 
Topic: DS-07-2017 - Cybersecurity PPP: Addressing 
Advanced Cyber Security Threats and Threat 
Actors  
Partners: Greece, Germany, Israel, Italy, Spain, 
Switzerland, UK, Czechia, Cyprus, Ireland 

Develop an advanced training platform to prepare 
stakeholders for defending high-risk cyber systems 

Support trainee performance evaluation and training 
programme evaluation and adapt training programmes 
based on them 

Israeli Participation: 



H2020 Examples - ICT 

Israeli Participation: 



H2020 Examples - FET 

3D BIOPRINTING OF PANCREATIC 
TISSUE 
Developing therapies for pancreatic 
diseases by engineering (3D) tissue models 
Project Name | Pan3DP 
Programme | H2020 
Funding: € 3,000,000.00 
Topic: FETOPEN-01-2016-2017 - FET-Open 
research and innovation actions 
Partners: UK, Israel, Belgium, France, 
Switzerland 

 Pan3DP will expand and unify the knowledge of 
3D in vivo architecture of the developing pancreas 

 Pan3DP will develop bioprinting technology for 
engineering vascularized pancreatic tissue units; 
and  

 Pan3DP will establish conditions for in vitro 
differentiation and maturation of the bioprinted 
pancreatic tissue 

Israeli Participation: 



H2020 Examples - MSCA 

Israeli Participation: 



H2020 Examples - NMBP 

Israeli Participation: 



 







  







  2021-2027התכנית הבאה  –אירופה  הורייזן

   



  הצעת התקציב  







www.iserd.org.il 

Nili.shalev@iserd.org.il 


