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 - ICTתוצאות מקדמיות לקול קורא לשנת  402 :4102משתתפים מישראל לקחו חלק
ב 061-הצעות שהוגשו בקול קורא זה ,מתוכם  42משתתפים ב 01 -פרויקטים זכו למימון.
שלושה מהזוכים יהיו קואורדינטורים של פרויקטים .סך המימון שיקבלו הזוכים הישראלים
עומד על כ 01 -מיליון אירו ,שהינם  4.41%מהתקציב הכולל של קול קורא זה .זהו הישג
מרשים ביותר היות ואחוז זה עולה על החלק היחסי שהעבירה ישראל לתחום זה בעבור
השתתפותה לשנת .4102
ב 06-01.04.02-יתקיים בפריז אירוע החדשנות השנתי ישראל-צרפת שיכלול
סמינרים בנושאים שונים וכן מפגשים של חברות ישראליות עם חברות צרפתיות .החברות
הישראליות יתארחו אצל חברות כשניידר אלקטריק ,הדואר הצרפתי ,אגוד בתי החולים של
פריז ,אורנג' EDF ,GDF ,ועוד ויציגו את עצמן בפני אנשי טכנולוגיה וחדשנות בגופים
הצרפתיים הללו .חברות ישראליות המעוניינות להצטרף למשלחת היוצאת מישראל
מוזמנות ליצור קשר עם רן ערד במייל .ran@iserd.co.il
לקראת הקול קורא הקרוב בתחום המזון והחקלאות בהורייזן  4141אורגן ע"י
 ,ISERDשגרירות בריטניה וה UK HUB -מפגש תעשייה ואקדמיה ישראל-בריטניה .במסגרת
המפגש התקיימו כ 21 -פגישות אישיות בין חוקרים משתי המדינות .מצגות ופרופילים של
המשתתפים בקישורwww.iserd.org.il/?CategoryID=288&ArticleID=280&Page :
הוועדה השנתית ישראל-איטליה לנושאי מו"פ התכנסה במשרדי  .ISERDהמשלחת
האיטלקית כללה נציגים בכירים ממשרד החוץ האיטלקי ומדענים מובילים בתחומים שונים .בראש
המשלחת הישראלית עמד אבי חסון ,המדען הראשי ,והיא כללה גם את נציגי  ,ISERDות"ת ומשרד
המדע .בהמשך לקול-קורא השנתי שפורסם במרץ  4102בחרה הוועדה חמישה פרויקטים של שת"פ
במו"פ תעשייתי שיזכו למימון .החברות הישראליות תקבלנה מימון מלשכת המדען הראשי והחברות
האיטלקיות תקבלנה מימון מקביל ממשרד החוץ האיטלקי .הזוכות הישראליות הן :אלביט ,ירון
אופיר מהנדסים ,ריי טכניקס ,ארקאל ואיזי-ממס.
חברת  MobitComמקרית אונו זכתה בשלב הישראלי של התחרות האירופית "מאסטר
גלילאו" לאפליקציות בתחום הניווט הלוויני לשנת The European Satellite Navigation ,4102
) . Competition (ESNCהחברה נבחרה ע"י פאנל שופטים שהורכב מנציגי  ,ISERDלשכת המדען
הראשי של משרד הכלכלה וסל"ה .החברה פיתחה שעון יד שמשמש לשליחת אות מצוקה וקבלת
אותות של שירותי ההצלה על ידי שימוש באפליקצית  SARשל לווייני גלילאו .חברת MobitCom
ייצגה את ישראל בטקס "מאסטר גלילאו" העולמי שהתקיים בחודש שעבר בברלין .מתוך  22אזורים
משתתפים ,הוזמנו  02זוכים לשאת הרצאה בכנס ,בינהם חברת  .MobitComהמוזמנים זכו בפרסי
הוקרה בטקס .מנכ"ל  ,MobitComמר דניאל כץ צויין לשבח והוענק לו אות הוקרה.

