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.התכנית הגדולה ביותר למחקר ולחדשנות של האיחוד האירופי•

.2020-2014התכנית מיועדת לפעול במהלך השנים •

.ביליון יורו 80לתכנית הוקצה תקציב מרשים של •

התכנית  , באמצעות מימון של אלפי פרויקטים על פני מגזרים עסקיים רבים•
של רעיונות חדשניים  והצלחה בהעברה , יותר תגליות, מבטיחה יותר פריצות דרך

.מהמעבדה אל השוק

HORIZON 2020



:שמטרותיה EUROPE 2020מהווה חלק ליבה מתכנית 

.להשקיע בצמיחה של שוק העבודה האירופי העתידי בתגובה למשבר הכלכלי•

.ביטחון וסביבה, לספק מענה לצרכים של פרנסה•

.בחדשנות ובטכנולוגיה, לחזק את מעמדו הגלובלי של האיחוד האירופי במחקר•

HORIZON 2020



בין מחקר לפיתוח ולצמיחה כלכלית הקשר
.השקעה במחקר ובפיתוח היא חלק מהפתרון ליציאה מהמשבר הכלכלי



חברות הזנק בפריסה עולמית  
ובעידוד  , הצורך בהשקעה אירופית במחקר ובפיתוח

.משתקף גם בפריסה העולמית' לשוק-מהמעבדה'תהליכים 

2
תל אביב



"”HORIZON 2020-החדשנות ב
:התכנית

.מחזקת את הקשר שבין מחקר לבין חדשנות•

.  מתמודדת עם אתגרים חברתיים העומדים בפני החברה באיחוד האירופי•

האוניברסיטאות והמכונים בכל מדינות , מפשטת את הגישה לכל החברות•
.האיחוד האירופי



על-שלוש מטרות
בנויה ממספר רב של תכניות שמאוגדות תחת   "HORIZON 2020"תכנית 

  : על-שלוש מטרות



המעודדות מצוינותתכניות . 1

כוללת את תכניות  Excellent Science  תמיכה באקדמיה במסגרת מסלול
:המימון הבאות

•European Research Council (ERC)
•Marie Skłodowska‐Curie actions (MSCA)
•Future and Emerging Technologies (FET)
).ווירטואליות-ופיזיות (תכניות לתמיכה בתשתיות מחקר •



מנהיגות תעשייתית. 2

-מיקרו ,מתקדם ייצור :כגון(מפתח בטכנולוגיות אסטרטגיות השקעות•
  .חדשנות מחזקות ,)אלקטרוניקה

.ובחדשנות במחקר פרטיות השקעות לעודד צריכה אירופה•

 ומקומות צמיחה ליצור כדי ובינוניות קטנות חברות ליותר זקוקה אירופה•
.עבודה



המעודדות מנהיגות תעשייתיתתכניות 

  במסגרת ,תעשייה תומכת ובאקדמיה ,בתעשייה פ"במו תמיכה
Industrial  מסלול Leadership הבאות המימון תכניות את כוללת:

• Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs)
• SME

LEITs SME



)LEITs(תחומי מנהיגות תעשייתית 

Information -  תקשוב טכנולוגיות• and Communication Technologies ‐ ICT
Nanotechnology - ננוטכנולוגיה•
Advanced - לתעשייה מתקדמים חומרים• Materials
Biotechnology - ביוטכנולוגיה•
Advanced - מתקדמות ועיבוד ייצור טכנולוגיות• manufacturing and processing
Space - החלל לתעשיית טכנולוגיות•



תחומי מנהיגות תעשייתית  
)SME Instruments(

כהגדרתם באיחוד  (אמצעי מימון אירופי המיועד לעסקים קטנים ובינוניים •
.שמעוניינים להתפתח על בסיס חדשנות טכנולוגית, )האירופי

חוקר יכול להשתתף אך ורק כצד שלישי או כקבלן  (רק חברות יכולות להגיש •
).  משנה



אתגרים חברתיים. 3

,  אקלים: לסוגיות כגון(מענה לחששותיהם של אזרחים באיחוד האירופי •
.חדשנותאינו יכול להיות מושג ללא , )אנרגיה ותחבורה, איכות הסביבה

.דיסציפלינריים-מולטידרך נוצרים משיתופי פעולה -פתרונות פורצי•

.פתרונות מבטיחים צריכים להיבדק ולהיות מוכחים•



תחומים חברתיים שנבחרו לטיפול

:מחקר ופיתוח בתחומי•

.שינויים דמוגרפיים ורווחה, רפואה•

.חקלאות ומים, מזון•

.אנרגיה בטוחה ונקייה•

.חכמה וירוקה, תחבורה משולבת•

.וניצול משאבי טבע, סביבה, אקלים•

.חברה בטוחה•



המפרט את נושאי המחקר הנפתחים למימון מתפרסם בכל תחום  , קורא-קול•
.הקרןמימון בפורטל של 

.קורא מצוינים תחום המחקר ורמת הפיתוח הנדרשים-בכל קול•

קולות קוראים

הקרן פורטל



"”HORIZON 2020 -סוגי הצעות ב

Research and Innovation Action
Innovation Action

Coordination and Support Actions
SME Instrument

Fast Track to Innovation Pilot



.פרויקטים מסוג זה הם בעלי אופי אקדמי•

:מטרת התכנית היא תמיכה בפעילות מחקרית אשר•

מבססת ידע חדש  –

חוקרת את ההיתכנות של טכנולוגיה חדשה   –

.  שירות או פתרון טכנולוגי, תהליך, משפרת מוצר–

:התכנית תכלול•

מחקר בסיסי  –

פעילות פיתוח ואינטגרציה–

מידה מעבדתי-טיפוס או סימולציה בקנה-בדיקות אימות של אב–

במטרה להציג ,בפעילויות הדגמה או פיילוט  ,אם כי מוגבלת, תיתכן גם תמיכה–
.מעבדתית-היתכנות טכנית בסביבה חוץ

Research and Innovation Action (RIA)



ישויות  "שבו יהיו חברות לפחות שלוש , ההשתתפות בתכנית מחייבת בניית קונסורציום•
*.  שהן חברות בתכנית המסגרת, הרשומות בשלוש מדינות אירופיות שונות, "משפטיות

.בזהתלויים זה -הגופים המשתתפים נדרשים להיות בלתי

.שותפים שונים 15 -ל 6וכוללים בין , מרבית המאגדים גדולים יותר

מצופה כי . למשך התכנית, מגבלת זמן מינימאלית או מקסימאלית, בדרך כלל, אין, לתכנית•
.משך התכנית יתאים להיקפה

. חודשים 48 -ל 24מרבית התכניות נמשכות בין 

של תקורה  25%ועל , מימון להוצאות המאושרות 100%המימון בפרויקט עומדים על תנאי •
.לכל חברי המאגד

.ולכן היא זכאית להשתתף בתכנית זו, ישראל היא ארץ נלווית לאיחוד האירופי* 

Research and Innovation Action 
(RIA) - המשך



.פרויקטים מסוג זה הם בעלי אופי תעשייתי•
מטרת התכנית היא לתמוך בפעילויות ישירות לשיפור או לשינוי  •

:  של
מוצרים תעשייתיים  –
תהליכים תעשייתיים  –
שירותים תעשייתיים  –

:התכנית תכלול•
בניית אב טיפוס–
בדיקות–
הוכחת היתכנות  –
תעשייתי  -הדגמה בקנה מידה תעשייתי או חצי–
התאמת טכנולוגיה לשווקים–

Innovation Action (IA)



ישויות  "ההשתתפות בתכנית מחייבת בניית קונסורציום שבו חברות לפחות שלוש •
הגופים  *. הרשומות בשלוש מדינות אירופיות שונות החברות בתכנית המסגרת, "משפטיות

.המשתתפים נדרשים להיות בלתי תלויים זה בזה

.שותפים שונים 6-15מרבית המאגדים גדולים יותר וכוללים בין       

למשך התכנית ומצופה כי , מינימאלית או מקסימאלית, מגבלת זמן, בדרך כלל, לתכנית אין•
.יתאים להיקפההתכנית משך 

. חודשים 24-48מרבית התכניות נמשכות בין       

מימון להוצאות המאושרות עבור גופים למטרות  70%  המימון בפרויקט עומדים עלתנאי •
תקורה   25%-ו, מימון להוצאות המאושרות עבור גופים שאינם למטרות רווח 100%, רווח

.לכל חברי המאגד

.ולכן היא זכאית להשתתף בתכנית זו, ישראל היא ארץ נלווית לאיחוד האירופי* 

 Innovation Action (IA) - המשך



:  פ אלא תכנית מאגדים שמטרותיה הן"תכנית זו אינה תכנית מו•

פ  "לתמוך במו•

ובמטרות החברתיות  , פ"לסייע במימוש מדיניות האיחוד האירופי בנושאי מו•
.  והכלכליות הנלוות אליה

:פרויקטים בתכנית זו עוסקים בנושאים הבאים•

)Networking(בניית רשתות מחקר •

פעילויות לימוד וכנסים  •

תקינה  •

כמו גם  , ולטיפוח התקשורת בתחומים אלה, העלאת המודעות  לתחומי מדע•
  . בקידום דיאלוגים בנושאי מדיניות מדע ועיצוב

Coordination and Support Actions 
(CSA)



שחברה , ההשתתפות בתכנית מתבצעת לרוב על ידי שותף אחד או יותר ממדינה•
. תלויים זה בזה-הגופים המשתתפים נדרשים להיות בלתי*. בתכנית המסגרת

מצופה כי  . מינימאלית או מקסימאלית, התכנית אין בדרך כלל מגבלת זמןלמשך •
.משך התכנית יתאים להיקפה

.  חודשים 24-48מרבית התוכניות נמשכות בין      

  25%-ועל , מימון להוצאות המאושרות 100%המימון בפרויקט עומדים על תנאי •
.תקורה לכל חברי המאגד

.ולכן היא זכאית להשתתף בתכנית זו, ישראל היא ארץ נלווית לאיחוד האירופי* 

Coordination and Support Actions 
(CSA) - המשך



:חברות רשאיות להגיש בקשה לכל שלב בנפרד. לאמצעי המימון שלושה שלבים עיקריים
1שלב 

.חדשניטכנולוגית ועסקית של רעיון ,פרויקט העוסק בבדיקת היתכנות כלכלית–

חיפוש  ;  פיתוח אסטרטגי;  ניהול ורישום קניין רוחני;  מחקרי הערכת סיכון;  מחקרי שוק: פעילויות מרכזיות שימומנו הן–
.ובדיקות היתכנות טכנולוגית וכלכלית בהיבט אירופי, שותפים עסקיים

.50,000€מההוצאות המאושרות ועד לתקרה של  70%פעמי בהיקף של -המימון יינתן על ידי מענק חד–
2שלב 

וסיכוי לצמיחה עתידית של החברה אל מול תכנית  , שיש לו  פוטנציאל תחרותי, פרויקט העוסק בהצגת אתגר ספציפי–
.אסטרטגית

התאמת טכנולוגיה  ;  עיצוב מוצר;  מזעור;  פיילוט;  טיפוס-בדיקות אב;  הדגמה  : פעילויות מרכזיות אשר ימומנו הן–
למוכנות תעשייתית או    -תהליך ושירות , ובכלל זה מוצר  -שמטרתן להביא רעיון חדשני ,  לשווקים ופעולות נוספות

.  שיווקית

.מיליון יורו לפרויקט 0.5-2.5תקורה בהיקף של  25%-ו, מימון לפעילויות המאושרות 70% גובה המימון הוא–

3שלב 

. להון סיכון ציבורי ופרטי  ידי סיוע בהנגשת הפרויקט -פרויקט העוסק במסחור של פרויקטים חדשניים על–

אך יוכלו ליהנות מאמצעים עקיפים בתמיכה , פרויקטים אשר יוגשו לשלב זה לא יזכו למימון ישיר מהאיחוד האירופי–
".Horizon 2020" כמו גם לגישה להסדרים הפיננסיים הנתמכים במסגרת , ובשירותים

SME INSTRUMENT



שנועד לקדם מוצרים וטכנולוגיות  , מכשיר מימון במסלול התמיכה בתעשייה
כדי להאיץ את תהליך  , הנמצאים בשלבים שונים של פיתוח, חדשניים
    .ולהביאם בסוף התכנית לידי בשלות מסחרית ולמוצר מוגמר, פיתוחם

Fast Track to Innovation Pilot



,  משתתפים לכל היותר 5-ו, משתתפים לכל הפחות 3ההשתתפות בתכנית מחייבת בניית קונסורציום של 
.שונות מהאיחוד האירופימדינות  3ולכל הפחות 

:מעורבות של התעשייה הינה חובה באחד מן האופנים הבאים

.מהתקציב למשתתפים בקונסורציום הבאים מהתעשייה 60%הקצאה של לפחות 

 5משתתפים מהתעשייה בקונסורציום של  3-4משתתפים מהתעשייה בקונסורציום או  2לפחות 
.שותפים

!חובה –חודשים ממועד תחילת הפרויקט  36תוך : שיווק המוצר

.בזמן קצר מאוד  TRL9-ל  TRL6חובה עליכם לעבור מ*. TRL6: דרישת מינימום

.ההשפעה של המחקר היא החלק החשוב ביותר בהצעה, על ההצעות לכלול תכנית עסקית מקיפה

אולם הערכתן מרוכזת במספר מועדים קבועים  , הצעות לפרויקט ניתן להגיש בכל עת: מועדי הגשה
.לאורך השנה

.מיליון יורו לפרויקט 3מימון בהיקף תמיכה של  70%: תנאי המימון בפרויקט

 *TRL  )Technology Readiness Level.(

Fast Track to Innovation Pilot  - 
המשך



שמסייעת לארגונים להתחבר ביניהם ולשתף  , פלטפורמה לרשת אירופית•
.”HORIZON 2020"באמצעות תכנית פעולה

חברות עסקיות ויחידות  , ארגונים, יוזמת אינטראקציה בין גופי מחקר•
.אוניברסיטאיות על פי זיהוי אינטרסים משותפים

VISION 2020



יחידת הפיתוח של מערך האיחוד האירופי 
אילן-בבר

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

-קוראים מתאימים ורלוונטיים ממגוון הנושאים הפתוחים ב-איתור קולות•
"Horizon 2020."

.פיתוח הצעות בסיוע של יועצים חיצוניים•

.פעולה בפרויקטים שיתופיים-בניית שיתופי•

.הפרויקט-שבהם תהיו רכזי, ניהול פרויקטים•

.ארגון כנסים וסדנאות להצגת תכניות האיחוד האירופי לחוקרים•



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



ניתן . הנציבות האירופית מחפשת כל הזמן מומחים בתחומים שונים•
.בקישור זהלהירשם         

  

  כמעריך השתתפות .האירופית לנציבות כמומחה להירשם מאוד מומלץ•
  של ההערכה לשיטות ערך רבות תובנות לכם תספק ,אחרים של בהגשות
.הנציבות

הירשמו כמומחים



מקורות

• www.ec.europa.eu/research/horizon2020
• HORIZON 2020 PRESENTATION The New EU Framework 

Programme for Research and Innovation 2014-2020,  EC, EU

www


