ב 46.6.8 -נחתם בלשכת רוה"מ בנימין נתניהו ההסכם על הצטרפות ישראל
לתוכנית "הורייזן  6"0202על ההסכם חתמו יעקב פרי שר המדע ,הטכנולוגיה והחלל
ולארס פאבורג-אנדרסן השגריר וראש משלחת האיחוד האירופי בישראל 6הטקס התקיים
בעת ביקורו בארץ של נשיא נציבות האיחוד האירופי ז'וזה מנואל ברוסו 6לדיווחים בתקשורת6
ב 9.7.2014 -יתקיים במשרדי  ISERDיום עיון בנושא 6H2020 Participants Portal
מר פיטר הארטוויץ' מנציבות האיחוד האירופי בבריסל יסביר את נושאי מערכת ניהול
הפרויקטים ,הדיווחים הכספיים ונושאים מינהליים נוספים 6יום העיון מיועד לגופים החברים
או מנהלים פרויקטים ולכאלה המתעתדים לעשות זאת 6לפרטים והרשמה:
www.iserd.org.il/Participant_Portal_Israel_Training_Industries

ב– 86.6.8יתקיים בליון ,צרפת ,אירוע חיפוש שותפים לקול-קורא בבריאות לשנת 651.2
במהלך האירוע ניתן יהיה לקיים פגישות אישיות עם בעלי עניין ושותפים פוטנציאלים
להגשות 6לפרטים נוספים והרשמה6www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014 :

מכון ויצמן ממובילי רשימת הזוכים בקול-קורא  ERC Consolidatorsלשנת ,51.2
לחוקרים בכל תחומי המחקר ,עם  .1זכיות 6לפני מכון ויצמן ,במקום הראשון רשת מכוני
המחקר  CNRSשזכתה ב .8-מענקים 6אחרי מכון ויצמן ברשימת הזוכים :אוניברסיטת
אוקספורד ( ,)9יוניברסיטי קולג' לונדון ( ,)4( INSERM ,)9אוניברסיטת קיימברידג' ( ,).מקס
פלאנק ( ).ועוד6
ישראל-יוון  -בוועדה המשותפת ישראל-יוון שהתקיימה החודש באתונה אושרו למימון 02
פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות ויווניות 6בקול זה הוגשו  ..הצעות  -מספר חסר תקדים
של הצעות שהוגש אי פעם בקול קורא עם מדינה אירופית6
 – ECSEL 0202תוכנית חדשה המשלבת את תחומי הננו-אלקטרוניקה ,מערכות משובצות
מחשב ומערכות חכמות 6הקול-קורא יהיה פתוח בין ה 96.6.8-ל 6.1696.8-הגוף המממן בישראל הוא
לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה 6החברות הישראליות ימומנו עד סכום כולל של  2מיליון אירו6
ישראל-אנגליה  -ב 216.6.8 -יתקיים במשרדי  ISERDבתל אביב ,אירוע  Brokerageהמאורגן
במשותף ע"י שגרירות בריטניה ,ה –  UK-Israel Tech Hubו 6ISERD-האירוע יתמקד בתחומי מדעי
המוח וננוטכנולוגיה ,במטרה לזהות נושאים לשיתופי פעולה בתכניות העבודה של הורייזן 65151
באירוע יציגו המשתתפים מאנגליה וחוקרים מישראל תחומי מו"פ ורעיונות לפרויקטים ויתקיימו גם
מפגשי  6B2Bלפרטים נוספים והרשמה:

www.iserd.org.il/ISERD_Brokerage_event_NMP_Health_2015_CALLS

לקראת הקול-קורא של  51.2בתחום ה ICT-יתקיים אירוע מיוחד.ICT PROPOSER DAY 2015 :
האירוע יתקיים ב 9-.1 -לאוקטובר  51.8בפירנצה 6במקביל לאירוע ייערכו פגישות אישיות עם קציני
מחקר של התחומים השונים ,פגישות אחד על אחד עם מגישים אחרים (דרך  ,)IdealISTוסדנאות שונות6
פרטים נוספים יועלו בקרוב6 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-proposers-day-2014 :

