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 12 - SECURITYגופים ישראל זכו במענקי מחקר במסגרת הקול קורא SECURE SOCIETIES

לשנת  . 2014הזוכים משתתפים ב 9-פרויקטים שונים ואחד מהם משמש קוארדינטור בפרויקט.
סך המענקים שיקבלו הגופים הישראלים עומד על כ 5.7-מיליון אירו ,שהם  2.9אחוז מתקציב
הקול קורא.
 8זוכים ישראלים ,מתוך  11הגשות ישראליות בתוכנית  – ECSELהתוכנית הישראלית-
אירופית למימון שת"פ מחקרי בתחומי מערכות משובצות מחשב ,רכיבים וננו-אלקטרוניקה.
הזוכים משתתפים בשני פרויקטים ,סך המימון לזוכים אלה עומד על כ 8 -מיליון אירו .המענקים
ממומנים מכספי המדען הראשי וכספי הורייזן . 2020
 -ICTבשנה הראשונה של הורייזן  )2014( 2020ביצועי החוקרים מן התעשייה
והאקדמיה בישראל בתחום ה ICT -הניבו מענקים בגובה של  15מיליון אירו שהם 2.3%
מהתקציב הכולל של הקול הקורא בתחום .זהו נתון מרשים במיוחד גם לאור העובדה שהתרומה
הכספית של ישראל לקול קורא זה עמדה על .1.3%
פרויקט  Ideal-ist 2018של הורייזן  2020הושק
החודש בישראל ויובל ע"י  .ISERDזהו הפרויקט הגדול
והוותיק ביותר של תחום טכנולוגיות המידע והתקשורת
בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי ,שבו חברות
סוכנויות לאומיות של  41גופים מ 38-מדינות ברחבי
העולם .הפרויקט אחראי לכל אירועי הרישות ,חיפושי
שותפים לפרויקטים ,הכשרות וסדנאות בנושאים השונים בתחום זה .העובדה שישראל מובילה את
הפרויקט מעידה על ביסוס מעמדה כמרכז כוח מדעי ומחקרי .תקציב הפרויקט עומד על  4מיליון אירו .זהו
פרויקט הדגל ,החשוב והיוקרתי ביותר של הסוכנויות הלאומיות בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת
ומשמש מודל לבניית כל הפרויקטים של הסוכנויות הלאומיות בכל תחומי המחקר של התוכנית.
 27 - ERCמתוך  48המועמדים הסופיים מישראל בשלב ה Starting Grant -זכו במענקים של כ-
 1.4מיליון אירו בממוצע לכל חוקר .תחומי הזכייה הבולטים היו מתמטיקה ,מדעי המחשב ,פיזיקה
וחומרים מתקדמים ,וגנום ומערכות ביולוגיות 36 .מהמועמדים השתתפו במפגשי הכנה שערכה ,ISERD
בשתוף פעולה עם חוקרים מובילים ממוסדות המחקר השונים וצוות  ,ISERDמתוכם  19בין הזוכים.
כנס "הזדמנויות לשת"פ במו"פ בתחום המים" אורגן
במשותף ע"י ISERD
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 -התכנית הלאומית

לקידום תעשיית המים הישראלית ,במסגרת קלינטק  .2015לכנס
הגיעו כ –  120משתתפים מהתעשייה והאקדמיה ,יזמים ,רשויות
עירוניות ועוד ISERD .הציגה הזדמנויות בתחום המים באירופה עם
דגש על הורייזן .2020

