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 What is ERC Proof of Concept
 ERC grant holders are eligible to apply for a POC grant. The POC funding
 enables ERC grant-holders to bridge the gap between their ERC-research and
.the earliest stage of a marketable commercial idea



למי מיועדת התוכנית

:ו ERCהתכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק •

,ERC -נמצאים בתהליך מענק ה–

או

חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא   12-לפני פחות מ שהסתיימה –
.  אליו נגשים החוקרים

המגישים חייבים להיות מסוגלים להראות  

  POC -קשר בין הרעיון של הבקשה הזו ל

.שעבורו קיבלו מימון ERC -לבין פרויקט ה



מטרות המענק

 ,גבוהה סיכון ברמת דרך ופורצי חדשניים רעיונות מקדמת ERC - ה תכנית•
  ליישומים צפויות ובלתי חדשות הזדמנויות יוצרים קרובות לעתים אשר

.וחברתיים מסחריים

  הניתנת חדשנות לבין מחקר בין הקיים הפער על לגשר היא המענק מטרת•
.למסחור

  הנובעת החדשנות את למקסם ERCמענק לבעלי מסייעת POC - ה תכנית•
.סחירים יישומים השוק אל ולהוציא ,שלהם מהמחקר



מטרות המענק

 אלא ,המקורי ERC - ה מחקר הרחבת לשם אופן בשום מיועד אינו זה מענק
  ההמצאה   לקידום ישתמשו בה העסקית החבילה בהכנת בחוקרים לתמיכה
 ,החדשה בטכנולוגיה להשקיע שעשויות חברות בפני או סיכון הון קרנות בפני
.הראשוני המסחור בשלב אותה ולקדם



אמות מידה

:הבאות המידה אמות לפי ייבחנו בתכנית להשתתפות בקשות

 תוצאות את לקדם עשויה זה בפרויקט שתבצעו הפעילות כמה עד .מצוינות•
.שלו הראשוניים המסחור בשלבי המחקר

.שלכם הרעיון של והכלכליות החברתיות ההשלכות מהן .השלכות•

  והמסחרית הטכנית ההיתכנות לביסוס הגישה האם .ויעילותו היישום איכות•
.ליישום וניתנת הגיונית הפרויקט של



פעילויות ממומנות

:הבאות הפעילויות ימומנו התכנית במסגרת

החדשנות של טכני אימות•

שוק מחקר ביצוע•

IPR אסטרטגיית הבהרת•
עסקיות הזדמנויות בחינת•

.הזנק חברת הקמת•



משך התכנית

.חודשים 18עד •

.לא תינתן הארכה של תקופת התכנית•



היקף המענק

.יורו 150,000–גובה המענק שיאושר לתכנית מחקר •



מספר הגשות

.ERCלכל מענק אחד   POCניתן לזכות ביותר ממענק •

.במקבילאחד   POCניתן לקבל יותר ממענק לא •



מועדי הגשה

:הגשהפעם בשנה מפורסמים שלושה מועדי •

2015 -מועדי ההגשה ל



תהליך ההערכה

האירופיהאיחוד על ידי קבלת ההצעה 

זכאותבדיקת 

מרחוקהערכה 

הזוכיםדירוג 

הודעה למועמדים
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האירופיהאיחוד על ידי ההצעה קבלת 

.האירופי האיחוד של ההגשות מערכת באמצעות ההצעה את להגיש יש

:להגשה מצורפים שלהלן הקבצים ששני לוודא יש

.]אילן-בבר המחקר מרשות מלווה מכתב( HI מכתב•

.)B חלק( המלאה וההצעה אדמיניסטרטיביים טפסים•

  .ההצעה רישום בתהליך מוקדם להתחיל מומלץ

:מתקלות להימנע כדי

.לשליחתה עד עת בכל ההצעה את לערוך ניתן

.הסופי ההגשה מועד לפני במלואה ההצעה את לשלוח יש
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בדיקת זכאות

:בוחנים את   ERCEA-הפקידים המדעיים של ה

זכאות התכניתא -

החוקריםזכאות ב -

.המארחהמוסד זכאות ג -
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זכאות התכנית. א

:עומדת בתנאים הבאיםהתכנית 

בשלמותהוגשה •

הוגשה במועד•

.ERC -באופן ישיר ממחקר ההנובעים מבוססת על רעיונות •



זכאות החוקרים. ב

 מענק המקבלים )PI( ראשיים חוקרים הם אם ,הזכאות בתנאי עומדים החוקרים
.כעת המתבצעת ERC בתכנית

 או

  אליו הקורא הקול של פרסומו ממועד חודשים 12-  מ פחות לפני שהסתיימה
  .החוקרים נגשים



זכאות המוסד המארח. ג

:המוסד עומד בתנאים הבאים

.POC-התכנית מעסיק את החוקרים לפחות במשך •

.נלווית לאיחודבאיחוד האירופי או מדינה פועל במדינה המוגדרת חברה •



הערכה מרחוק

.חוקריםאינם ההערכה המומחים המבצעים את •

.הרעיוןהמומחים אינם מבצעים הערכה מדעית של •

.מומחיםידי חמישה -ההערכה מתבצעת על•

.בהצעותאין דיון משותף של המומחים •

.עוברלכל קריטריון בדיקה יינתן ציון נכשל או •

.מילולילכל ציון יינתן הסבר •
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המשך -הערכה מרחוק 

:המוצעת התכנית כי יוודאו המומחים

  .הקיים ERC-ה מחקר בהרחבת מתמקדת אינה•

  הקיים ERC-ה מחקר לקידום טכניים פתרונות במציאת מתרכזת אינה•

אלא

 ערך בעלת להצעה ERC- ה ממחקר הנובע המחקרי הידע בהמרת עוסקת•
.כלכלי או חברתי
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המשך -הערכה מרחוק 

:שלושה קריטריונים נבחנים בהערכה מרחוק

החדשנותפוטנציאל  -מצוינות •

השלכות החדשנות•

.התכניתאיכותה ויעילותה של •
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הנחיות הגשה

:המופיעיםקראו היטב את הנחיות ההגשה 

העבודהבתכנית •

למועמדיםבהנחיות •

אילן-התייעצו עם צוות רשות המחקר בבר•

.אילן-בבר  POCהתייעצו עם חוקרים זוכי •



Bטיפים כלליים לכתיבת חלק 
 .שלכם הרעיון של מדויק בניסוח זמן השקיעו•

.שבו החדשנות פוטנציאל את הדגישו

  מהרעיון להרוויח שעשויים שווקים לזהות נסו•
.שלכם

 היעזרו לכן ,עסקים אנשי ולא חוקרים הנכם•
.עסקיים ביועצים

  הגשות על מגבלה שאין כיוון ! לב שימו•
  גם .הצעתכם את להגיש תהססו אל ,חוזרות
  של במשוב תזכו ,במענק תזכו לא אם

.הבודקים



!התייעצו

 שתפקידה האירופי האיחוד מערך פיתוח יחידת קיימת המחקר ברשות•
  .האירופי המחקר במרחב פ"מו במיזמי אילן-בר 'באונ לחוקרים לסייע

:ב ייחודית ומומחיות נרחב ניסיון בעל הוא היחידה צוות•
הצעות לכתיבת טיפים•

פרויקטים ניהול•

ייעוץ•

  .מחקר-שותפויות יצירת•



1פרק   Bחלקכתיבת 

.עמודים 7 עד•

.היותר לכל )1( אחד עמוד בן יהיה ,"הרעיון" ,הראשון הפרק•

.POC למענק זכאים אתם אם יקבע הראשון הפרק•

:עליכם זה בפרק•

 לאנשים גם וברור נהיר שיהיה באופן שלכם התכנית רעיון את לפרט –
.שלכם ההתמחות לתחום שייכים שאינם

 בה ERC- ה תכנית לבין זו תכנית בין ההדוק הקשר את בקפידה לתאר–
.זכיתם



2פרק   Bחלקכתיבת 

.עמודים 2 עד ,"ראשוני בשלב חדשנות אסטרטגיית" ,השני הפרק•

:הראשונים הקריטריונים בשני עמידתכם נבחנת זה בפרק•
החדשנות פוטנציאל - מצוינות–

החדשנות השלכות–



Aסעיף  2פרק   Bחלקכתיבת 
.החדשנות פוטנציאל את לתאר תידרשו זה בסעיף•

.המומחים ידי על ידורג הראשון הקריטריון ,תשובתכם סמך על•

:לקבוע זה בסעיף תשובתכם סמך על נדרשים המומחים

ERC-ה מחקר תוצרי את להוביל משמעותי באופן מסייעת שלכם POC-ה תכנית האם•
:ל שמוביל הליךת של הראשוניים בצעדיו

חדשני מוצר–

חדשני ייצור תהליך–

מקורית התארגנות צורת–

חדשנית חקיקה–

חדשה חברתית תנועה–



המשך - Aסעיף  2פרק   Bחלקכתיבת 

:התייחסו לנושאים הבאים בצורה ישירה וברורה

 שלכם ההצעה מדוע .שלכם התכנית ממימוש הצפויים התוצרים מהם ציינו•
?חדשנית

.הארגון או התהליך ,השיטה ,המוצר את לשפר עומדים הנכם כיצד הסבירו•

 לידי יביא שלכם הפרויקט ואיך ,כיום הדברים נעשים כיצד בקצרה הסבירו•
.שיפור

.שלכם הפרויקט בתחום בתעשייה כיום הקיימת החדשנות את תארו•



 B, C, Dסעיפים  2פרק  Bכתיבת חלק 
:אתלתאר תדרשו בסעיפים אלו 

  .והכלכליים החברתיים היתרונות•

.המסחור תהליך•

:המוצעות התכניות•

תחרות לניתוח–

)רלוונטי אם( טכנית לבדיקה–

)רלוונטי אם( IPR לאסטרטגיית –

.)רלוונטי אם( התעשייה עם לקשרים –

.המומחים ידי על השני הקריטריון ידורג תשובתכם סמך על•



 B, C, Dסעיפים  2פרק   Bכתיבת חלק 
:התייחסו לנושאים הבאים בצורה ישירה וברורה

.שלכם מהרעיון העיקרי הנהנה יהיה מי ציינו•

.שלכם מהרעיון תועלת יפיק העיקרי הנהנה אופן באיזה הדגישו•

.שלכם הסופיים הלקוחות יהיו מי ציינו•

  נדרשים הנכם ,מהתהליך תרוויחו כסף כמה לציין נדרשים אינכם כי אף•
 לכן ,החברתי או הכספי הרווח הפקת בתהליך מחשבה שהושקעה להוכיח
  .לכם הצפויות החברתיות או/ו הכלכליות התועלות את הדגישו

  נדרשת אך ,מקיפים שוק מחקרי להציג זה בשלב נדרשים אינכם אומנם•
.המתחרים ועם השוק עם שלכם ההיכרות של מרשימה הצגה



 B, C, Dסעיפים  2פרק   Bכתיבת חלק 
:בפרק זה נבחנת עמידתכם בקריטריון השלישי והאחרון

.התכניתאיכותה ויעילותה של •

.  בלבדעמודים  2יכתבו בפרק זה •

:זה תדרשו לפרטבפרק •

פעילויות הפרויקטתכנית –

ניהול הפרויקטתכנית –

הצוותתיאור –



 B, C, Dסעיפים  2פרק   Bכתיבת חלק 
:רלוונטייםרק אם הם , לנושאים הבאיםהתייחסו 

 התוצאות את ולתאר ,שבוצעו קדם- בדיקות לציין ניתן .טכניות בדיקות•
.אלה בבדיקות הצפויות

  קיימת ואם ,שהוגשו פטנטים ישנם אם ציינו .ואסטרטגיהPR סטאטוס•
.פטנטים לרישום תכנית

  מובילות בחברות קשר אנשי ציינו .מהשוק / מהתעשייה קשר אנשי•
 קשרים לכם אין אם .קשרים לכם יש איתם ,הרלוונטיים בשוק או בתעשייה

.בעתיד ,קשרים עמם תיצרו כיצד בתכנית פרטו ,כאלה



3פרק   Bכתיבת חלק 

:בפרק זה נבחנת עמידתכם בקריטריון השלישי והאחרון

.  של התכנית ויעילותהאיכותה •

.  בלבדעמודים  2בפרק זה ייכתבו •

:לפרטתידרשו זה בפרק •

הפרויקטתכנית של פעילויות –

הפרויקט-של ניהולתכנית –

הצוותתיאור של –



4פרק   Bחלקכתיבת 

:גם בפרק זה נבחנת עמידתכם בקריטריון השלישי

.  של התכנית ויעילותהאיכותה •

.הפרויקטהפרק עוסק בתקציב •

.השונותולהוסיף הצדקות להוצאות , המשאביםלפרט את תדרשו בפרק זה •



4פרק   Bחלקכתיבת 

.שלכם והמסחריים הטכניים הצרכים על דגש ושימו התכנית את הציגו•

 .ניהול תכנית כתבו•

.המחקר במהלך להופיע העלולים וממכשולים מבעיות תתעלמו אל•

  מתכוונים אתם כיצד והסבירו ,לצוץ העלולים הקשיים ואת הבעיות את הציפו•
.איתם להתמודד

.ומתומצת ממוקד ובאופן בקצרה הצוות של החיים קורות את כתבו•

.בתקציב סעיף כל הצדיקו•

.שמם את ציינו ,משנה בקבלני להשתמש בכוונתכם יש אם•



דירוג הזוכים

.כלל ידורגו לא מהקריטריונים באחד שנכשלו בקשות•

 עובר ציון שקיבלו ההצעות מספר פי על הדירוג ייקבע ,הראשון בשלב•
.הראשון בקריטריון

 עובר ציון שקיבלו ההצעות מספר פי על הדירוג ייקבע ,השני בשלב•
.השני בקריטריון

 עובר ציון שקיבלו ההצעות מספר פי על יקבע הדירוג ,השלישי בשלב•
.השלישי בקריטריון

.המימון תקציב לסיום עד ימומנו הבקשות•

 .25% -כ על עומדים ההצלחה סיכויי•

.M 7.5€על העומד ,הכולל המענק סכום לתום עד הצעות ימומנו•
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משוב

:המשוב יכלול את. בכתבמגישי הבקשות יקבלו משוב 

.נכשלהנדחתה או , התקבלה. הבקשהסטאטוס •

.בדיקה-קריטריוןציונים לכל •

.בדיקה-קריטריוןלכל הערות •
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יחידת הפיתוח של מערך 
אילן-בברהאיחוד האירופי 

:ב לכם יסייע המחקר ברשות האירופי האיחוד מערך של הפיתוח יחידת צוות

-ב הפתוחים הנושאים ממגוון ורלוונטיים מתאימים קוראים- קולות איתור•
Horizon2020.

.חיצוניים יועצים של בסיוע הצעות פיתוח•

.שיתופיים בפרויקטים פעולה-שיתופי בניית•

.הפרויקט-רכזי תהיו שבהם ,פרויקטים ניהול•

.חוקרים בפני האירופי האיחוד תכניות להצגת וסדנאות כנסים ארגון•



יחידת פיתוח מערך האיחוד האירופי 
אילן-בבר

וויס אסטל
פ האיחוד האירופי"ראש יחידת מו

03-5317439. טל
fpinfo@mail.biu.ac.il  :ל"דוא

אנה פרייס
דסק אירופה, מנהלת פרויקטים

03-7384275. טל
anna.prais@biu.ac.il: ל"דוא



מקורות

• http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2015.pdf




