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 4102לשנת  שינויי אקליםחקלאות חכמה בעידן של  תחוםבקול קורא לביצוע מחקר 

 

המדען הראשי של משרד החקלאות מודיע על פרסום קול קורא משותף עם חברות מהאיחוד האירופי 

לביצוע מחקרים  ,"הרשת"( )להלן  +FACCE-JPI-ERA-NET השותפות ברשת המחקר האירופאית של

יישומיות  חקלאיות לפתרון בעיות יםרלוונטיועתידיים  אדפטציה לשינויי אקלים תחוםשמתמקדים ב

 .בישראל

במסגרת הקול הקורא מוזמנים החוקרים להגיש הצעות משותפות יחד עם חוקרים מלפחות שתי מדינות 

כל מדינה החברה ברשת ובקול הקורא אחראית להקצאת המשאבים התקציביים  .נוספות החברות ברשת

 לתקופה של עד שלוש שנים. ימומנוהמחקרים שלה.  לחוקרים

המחקרים בקול קורא זה.  לכללרו אי 150,000הקצה סכום של עד  המדען הראשי של משרד החקלאות

 מחקרים בהם חברים חוקרים ישראליםבמסגרת זו ימומנו על ידי המדען הראשי של משרד החקלאות 

 וזאת בתנאי שיאושרו במסגרת הליכי השיפוט המדעי ועל פי דרוג העדיפויות של הקרן האירופית. 

ידי -עלמחקרים בהם שותפים חוקרים ישראלים ממרכזי מחקר מוכרים  רק  ימומנו במסגרת קול קורא זה,

 גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכרים אקדמיים מחקר מוסדותהם ש משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 חברות אות אזוריו מועצות גם ,בנוסף (ממשלתית יחידה או ממשלתית חברה ,מחקר ממשלתיים ומכוני

 המועצה שבתחום חקלאיים פים"מו או יישובים של תאגיד וכן ,פ"מו והמנהלות המלאה כלכליות שבבעלותן

והדרישות הכלליות ושהצעת המחקר עונה, בנוסף האמור לעיל, על יעדי המחקר  (האזורית הרלוונטית

 " של קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.1023124הכלולות ב"הקול הקורא לשנת 

 
 ,והינו כפוף, ההחלטות כאמור לעיל האישור הסופי של המדען הראשי לחוקרים הישראליים יינתן על בסיס

בשנה שבה יאושרו המחקרים על ידי  לאישור התקציבי של קרן המדען במסגרת חוק התקציבבנוסף, 

 .הקרן

שלבית. בשלב ראשון תוגשנה הצעות -הינו במתכונת דוההצעות הליך אישור לתשומת לבכם: 

תוגשנה להגשה מלאה. הקרן תדון אך ורק בהצעות הקדמיות תבחרנה אלו ש הקדמיות מהן

 ,ם מתבקשיםשתקבלנה את אישור המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לכן הנכ

 של קרן המדען הצעות בצירוף דפי שער להגיש את ,במקביל להגשת ההצעות המקדימות לקרן

רק  יעשה +FACCE-JPI-ERA-NET -קרן של הההקדמיות בהצעות ב דיוןההכוללים תקציר בעברית. 

לקליטת ההצעה )מבחן  אישור מקדים של המדען הראשי של משרד החקלאות קבלת לאחר

(eligibility .אישור מקדים זה מותנה: 
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כפי ו (National Annex) בעמידה בתנאי המדען הראשי שמופיעים בנספח הלאומי של ישראל  .1

ובמיוחד במגבלות מסגרת היעדים הלאומיים שפורסמו בסוף  ,שהתפרסם בקול הקורא של הרשת

 .)בהמשך( נספחה

 יםכוללהדפי שער של קרן המדען של בנפרד מההצעה לקרן האירופית( ) בהגשה מוקדמת .1

 (01-2881)קוד מימון זהה לזאת שתוגש לקרן האירופית  והצעה הקדמית תקציר בעברית

המדגיש את רלבנטיות ההצעה ליעדי המדען הראשי )ניתן לצרף תיאור נרחב יותר עד שני 

פי המתכונת -יש להכין על את דפי השער עם קובץ התקציר .(עמודים כנספח לדפי השער

וההנחיות הרשומות בקול הקורא שפורסם להגשת הצעות הקדמיות לקרן המדען הראשי של 

(, ולשלוח בדואר www.science.moag.gov.il) 4113101משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 

בדואר אלקטרוני  לנילי בן שמעוןת . לשאלות בנושא דפי השער נא לפנונילי בן שמעוןאלקטרוני אל 

nily@volcani.agri.gov.il  :03-1233110או בטלפון . 

על החוקרים הישראלים להבהיר לחוקר הראשי )קואורדינטור( של קונסורציום המחקר שהשתתפותו של 

 כאמור לעיל.הראשי הצד הישראלי מותנית באישור סופי של המדען 

   בצהריים. 21.22.23-ל עדהאחרון להגשת דפי השער והתקצירים למדען הראשי הינו התאריך 

ית לא יאוחר אלהגיש לקרן האירופשתאושרנה ע"י המדען הראשי יש  את ההצעות ההקדמיות לידיעתכם, 

  1.11.13 -מ

תאושר ע"י הקרן  ובמידה שההצעה ההקדמית במידה והמדען הראשי מאשר את הגשת ההצעה לקרן,

להצעות  ים, זהשל ההצעה המקיפה שני עותקים מודפסים ועותק אלקטרוני יש להעביר האירופאית

ענת חביב  אלובנוסף דפי שער מעודכנים באתר הקרן האירופית  שהופקדו

researchauthority@agri.gov.ilועותק אלק  ;( טרוני לד"ר אורית שמואליorits@moag.gov.il )

שהופקדו באתר הקול הקורא העותקים האלקטרוניים והמודפסים של ההצעות המקיפות  באמצעות המייל.

 15.3.14-יועברו לקרן עד לודפי השער המעודכנים והחתומים 

תחום, להם ניתן להגיש הצעות מחקר, וכן הנחיות מדויקות הנושאים המפורטים בכל -פרוט תת
  http://www.faccejpi.com והמלאות ניתן להוריד מהאתר:
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 .רשויות המחקר של המוסדותבאמצעות תעשנה רק ושאלות פניות 

 אשת הקשר בישראל לקבלת פרטים נוספים היא

 ד"ר אורית שמואלי 

 03-1435430 טלפון משרד

  orits@moag.gov.il - כתובת דוא"ל

 רובהצלחה בהגשת הצעות המחק בברכה

mailto:orits@moag.gov.il

