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מרסל שטאון מנכ"ל  ISERDיצא לגמלאות אחרי שהוביל אותה במשך 18
שנים ,ב 5-תכניות מסגרת אירופיות למו"פ ,עם  4,300זכיות ישראליות ו1.5-
מיליארד אירו לקידום המו"פ הישראלי .אבי חסון ,המדען הראשי" :אנו מודים
למרסל על תרומה של כ 35 -שנים בשירות הציבורי בהן הקים את  ISERDוהביא
את המו"פ הישראלי לליבת זירת הפעילות האירופית .מרסל יכול להביט בסיפוק רב על מעמדנו הלאומי
בקהילת המו"פ האירופי תוך ידיעה שהוא הצעיד את ישראל קדימה בשנות פעילותו".
פתוח הקול קורא לשנת  2015בתוכנית  AALלמימון מחקרים המיועדים לפיתוח טכנולוגיות
לשיפור תנאי המחייה לאוכלוסייה מבוגרת ,ולחיזוק ההזדמנויות התעשייתיות באמצעות שימוש במערכות
מידע ותקשורת .הקול קורא עוסק בפתרונות מבוססי  ICTשיסייעו למבוגרים המתגוררים בביתם .תקציב הקול
קורא הינו  33.9מיליון אירו .המועד האחרון להגשת הצעות .28.5.2015 :המשתתפים הישראלים ימומנו ע"י
לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה ובכפוף לכללי המדען .קישור למידע נוסף .לפרטים :אילה
קרניול . ayala@iserd.org.il
הזדמנות לחברות ,למוסדות אקדמיים וגופים אחרים שמבצעים מחקר לקבל מימון לשילוב
חוקר בעל תואר ד"ר לתקופה של  12-24חודשים ,במחקרים יעודיים .הקול קורא להגשת הצעות ,במסגרת
תוכנית מארי קירי ,פתוח עד ה .10.9.2015 -לפרטים ומידע נוסף :סמדר הירש . smadar@iserd.org.il
ניהול תעופה אווירית – קול קורא בהורייזן  2020פתוח להגשת הצעות בתוכנית  ,SESARהעוסקת בפיתוח
מערכות מתקדמות לניהול תעופה אווירית באירופה .לראשונה מיועד הקול קורא בעיקר לחברות קטנות ובינוניות
ולאקדמיה .המועד האחרון להגשת הצעות .20.7.2015 :לפרטים ומידע נוסף :ד"ר נילי מנדלבליט .nili@iserd.org.il
נפתחה התחרות האירופית מאסטר-גלילאו  2015לרעיונות לאפליקציות חדשות מבוססות
ניווט לוויני ,המנוהלת בישראל ע"י  ISERDוסוכנות החלל הישראלית .התחרות במימון משותף עם
הפרויקט האירופי  .EGNISלהרשמה לתחרות .www.galileo-master.eu :לפרטים נוספים :ד"ר נילי
מנדלבליט .nili@iserd.org.il
 ISERDקיימה יום מידע לקראת הקול קורא לשנת  2015בתוכנית ECSEL
– התוכנית הישראלית-אירופית למימון שת"פ מחקרי בתחומי מערכות חכמות,
מוליכים למחצה ומערכות משובצות מחשב .לכנס הגיע מבריסל מנהל התוכנית
ד"ר איב ג'יגאס (בתמונה) .קישור למצגות מהאירוע; קישור לרשימת קואורדינטורים
המחפשים שותפים לקול קורא הקרוב; מועדי סגירת הקול קורא :שלב ראשון
 12.5.15ושלב שני  .8.9.15לפרטים נוספים :ד"ר אביב זאבי .aviv@iserd.org.il
 17בקשות למימון שת"פ תעשייתי במו"פ ישראל-איטליה הוגשו במסגרת הקול קורא שנסגר החודש.
הבקשות משקפות שיתופי פעולה בתחומים רבים ומגוונים .התוצאות הסופיות תגענה לקראת סוף ספטמבר" .איטליה
היא אחת מהמדינות האירופיות שהשת"פ במו"פ הדו-לאומי איתן הוא מהפוריים ביותר" מסר רן ערד מנהל התחום ב-
.ISERD

