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הודעה מקדימה לביצוע מחקרים בנושאי מחקר ופיתוח של חקלאות הים התיכון 1024
המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן :המדען הראשי) עומד לפרסם "קול קורא" שבו
הוא שותף עם רשת המחקר של האחוד האירופי Agricultural Research in the ( ARIMNet-2
 ,)Mediterranean Networkלביצוע מחקרים בנושא חקלאות הים התיכון במסגרת תכנית המו"פ השביעית
( ARIMNET-2 .)FP7היא רשת מחקר אירופאית שנ ועדה לשתף מידע ומשאבים בין מדינות אירופאיות
שבאגן הים התיכון ,לקידום טכנולוגיות מחקר ופיתוח חקלאי המשותף לכלל או חלק ממדינות אלה.
במסגרת ה"קול הקורא" מוזמנים החוקרים מישראל להגיש הצעות משותפות יחד עם לפחות שתי קבוצות
מחקר נוספות ממדינות שותפות ל"קול הקורא" ,שאחת מהן חייבת להיות קבוצת מחקר אחת ממדינה
שחברה באיחוד האירופי .המחקרים ימומנו לתקופה של עד שלוש שנים .חוקרים ממדינות שאינן שותפות
ל"קול הקורא" ,או מחברות ציבוריות או פרטיות ישראליות ,מוזמנים אף הם להשתתף בתנאי שיממנו
ממקור עצמי את חלקם בפרויקט .את רשימת המדינות השותפות ב"קול קורא" זה ופרטים נוספים
ומקדימים לפרסום ה"קול הקורא" המלא (בסביבות ה 15-לספטמבר  )2014ניתן למצוא באתר הבא:
http://www.arimnet2.net/files/ARIMNet2_JOINT_CALL_Pre_announcement_1July2014.pdf

כל מדינה החברה ברשת וב"קול הקורא" אחראית להקצאת המשאבים לחוקרים שלה .בהתאם ,המדען
הראשי של משרד החקלאות יקצה סכום של עד  300אלף אירו לחוקרים הישראלים לכלל המחקרים.
החוקרים מתבקשים להתאים את הצעת המחקר למסגרת תקציבית של עד  50אלף אירו לשנה לפרויקט
לחוקרים הישראליים בלבד ,כך שיתאפשר מימונם של כשני מחקרים משותפים .תאושרנה לתקצוב רק אותן
תכניות שיכללו בקבוצת ההצעות שידורגו גבוה ושיומלצו לתקצוב לאחר הערכת התכניות על ידי ועדת
השפוט המדעי והנהלת הקרן האירופית .הערכת ההצעות תתבצע בשני שלבים :הגשת הצעות מקדימות
ובשלב שני-הצעות מלאות.
תנאי עיקרי ומחייב להגשות הצעות מחקר ל"קול הקורא" של  ARIMNet-2זה הינו אישורן המוקדם על ידי
הגוף המממן של מדינתן ,ובהקשר של השתתפות חוקרים מישראל  -המדען הראשי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר .אי לכך ,תאושר הגשת הצעות מחקר מקדימות ל"קול קורא" זה בתנאים הבאים:

 .2המחקר שיערך על ידי קבוצת המחקר הישראלית חייב להיות רלוונטי וממוקד לפתרון בעיה
יישומית חקלאית מקומית ,עם פוטנציאל גבוה ליישום תוצאות המחקר בישראל בפרק זמן
של עד  7שנים מתום המחקר.
 .1ההצעה חיבת לעמוד בתנאי הסף ,בנהלים ובהנחיות של קרן המדען הראשי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר להגשת הצעות מחקר לקרן לשנת  ,1025כפי שפורסם ב"קול הקורא" מיום 1.1.2014
באתר.)http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2014/default.htm ( :
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 .3מבין כלל הנושאים הייעודיים של ה"קול הקורא" ,נושא המחקר של קבוצת המחקר הישראלית
ייכלל רק באחד מתחומי היעד הבאים בלבד:
Improving inputs management (water, fertilizers, pesticides, etc.), at the level of
the production systems



Common Mediterranean challenges in animal and plant health



Sustainable Mediterranean Aquaculture and Fisheries



Food safety, food sanitary issues



 .4על החוקר הישראלי להגיש תקציר (כעמוד אחד בעברית או אנגלית ,כולל ציון התקציב
המבוקש) של חלקו בהצעת המחקר המשולבת ,שבה תהיה התייחסות נפרדת ומנומקת
שתתן מענה על תנאי מס' ( )2לעיל .יש להגיש את התקציר ללשכת המדען (אל ד"ר אורית
שמואלי) על מנת לקבל אישור ראשוני ומקדים של המדען הראשי להגשת ההצעה ,לכל
המאוחר עד ל.20.22.1024 -
 .5על החוקר הישראלי להגיש באופן מקוון (לאתר המדען הראשי) /http://agriscience.co.il :
"בקשה למענק מחקר" ,בצרוף עותק של ההצעה המקדימה המשולבת של כל השותפים
למחקר (שתוגש לקרן האירופית על פי הנחיות ה"קול הקורא" של  ,)ARIMNet-2אך ורק
במידה והגשת הצעתו אושרה על בסיס התקציר שהוגש .אישור סופי של המדען הראשי
לקרן האירופית מותנה בהגשה ,הן אלקטרונית של ההצעה והן של עותק קשיח של ההצעה
המקדימה המשולבת ללשכת המדען הראשי ,עד ל.30.22.1024 -
.
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