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הנחיות להגשת הצעות מקיפות בקול קורא של האחוד האירופי לביצוע מחקר בתחומי
חקלאות הים התיכון לשנת 2016-7
המדען הראשי של משרד החקלאות מודיע על פרסום קול קורא משותף עם חברות מהאיחוד האירופי
השותפות ברשת המחקר האירופאית של ( ARIMNET-2להלן "הרשת") ,לביצוע מחקרים שמתמקדים
בתחומי החקלאות הרלבנטיים לאגן הים התיכון ובפתרון בעיות יישומיות של חקלאות ישראל.
לתשומת לב החוקרים ,אנא וודאו שבנוסף להנחיות שמפורסמות בקול הקורא של הקרן האירופאית,
הצעת המחקר המקיפה ממלאת אחר כל התנאים הרשומים ב National Annex -של ישראל והתנאים
הנדרשים לאישור השתתפותו של המדען הראשי במימון תכנית המחקר.
במסגרת הקול הקורא ,תאשר קרן המדען הראשית הגשת הצעות מחקר המבקשות מימון מהקרן
לשותף הישראלי אך ורק באם ישתייכו ויעסקו באחד או יותר מהנושאים הבאים:
 Development of protein rich crops
 Improving inputs management (e.g. soil, water, fertilizers, pesticides, antibiotics) at
the level of the production systems
 Sustainable integrated pest management
 Food safety, food sanitary issues

במסגרת הקול הקורא מוזמנים החוקרים להגיש הצעות משותפות יחד עם חוקרים מלפחות שתי מדינות
נוספות החברות ברשת ,כשלפחות אחת מהן משתייכת לאירופה .כל מדינה החברה ברשת ובקול הקורא
אחראית להקצאת המשאבים התקציביים לחוקרים שלה .המחקרים ימומנו לתקופה של עד שלוש שנים.
המדען הראשי של משרד החקלאות הקצה סכום של עד  300,000אירו לכלל המחקרים בקול קורא זה.
הסכום המקסימלי למחקר לכל השותפים הישראלים למשך כל תקופת המחקר לא יעלה על 150,000
אירו .במסגרת זו ימומנו על ידי המדען הראשי של משרד החקלאות מחקרים בהם חברים חוקרים
ישראלים ,וזאת בתנאי שיאושרו במסגרת הליכי השיפוט המדעי ועל פי דרוג העדיפויות של הקרן האירופית
ומילאו אחר תנאי הסף שפורסמו לחוקרים הישראלים.
במסגרת קול קורא זה ,ימומנו רק מחקרים בהם שותפים חוקרים ישראלים ממרכזי מחקר מוכרים על-ידי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהם מוסדות מחקר אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה
ומכוני מחקר ממשלתיים ,חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית )בנוסף ,גם מועצות אזוריות או חברות
כלכליות שבבעלותן המלאה והמנהלות מו"פ ,וכן תאגיד של יישובים או מו"פים חקלאיים שבתחום המועצה
האזורית הרלוונטית) ושהצעת המחקר עונה ,בנוסף האמור לעיל ,על יעדי המחקר והדרישות הכלליות
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-2הכלולות ב"קול הקורא לשנת  "2017של קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר .וכן,
כול הכללים והחוקים וההגבלות המופיעים בקול הקורא לשנת  2017כולל נוהל הגשת דוחות מדעיים
וכספיים יחול גם על קול קורא זה.
האישור הסופי של המדען הראשי לחוקרים הישראליים יינתן על בסיס ההצעות שתאושרנה במסגרת הליכי
השיפוט המדעי ועל פי דרוג העדיפויות של הקרן האירופית ,והינו כפוף לאישור התקציבי של קרן המדען
במסגרת חוק התקציב בשנה שבה יאושרו המחקרים על ידי הקרן.
על מנת שהמדען הראשי יאשר מטעמו דיון בהצעתכם במסגרת הקול הקורא של רשת ,ARIMNet-2
הנכם מתבקשים ,טרם הפקדת ההצעות המקיפות לאתר הרשת ,להגיש לאישור המדען הראשי עד 22
למאי  2016שעה  ,15:00תקציר (עד שני עמודים) של החלק הישראלי של הצעת המחקר שיוגש על ידכם
ושיכלול את הסעיפים הבאים:







נושא המחקר ושם החוקר/ים הישראלי/ם שבגוף ההצעה
שם תת-הנושא אליו משתייכת ההצעה (אחד מארבעת תת-הנושאים שנרשמו לעיל ושרק עבורם
מיועד תקציב המדען הראשי)
התועלת הצפויה לחקלאות ישראל מתוצאות המחקר
תיאור מקוצר של תכנית העבודה ושלביה
פרוט התרומה והערך המוסף שיושגו בזכות שיתוף הפעולה עם קבוצות המחקר האחרות (לעומת
מצב בו החלק הישראלי היה מתבצע באופן עצמאי על ידי החוקרים הישראלים).
הסבר כיצד צופים החוקרים ליישום תוצאות המחקר בישראל בתוך  7שנים מתום המחקר.

רק הצעות שהתקציר שהוגש עבורן יאושר על ידי המדען הראשי ,כעומד ביעדים ובתנאים של
השתתפות משרד החקלאות בקול הקורא ,יאושרו לדיון בוועדת השיפוט המדעי של קול קורא זה ברשת
 .ARIMNet-2את התקציר יש להגיש לד"ר אורית שמואלי בלשכת המדען הראשי של המשרד ,כאמור עד
ה 22-למאי  ,2016עד לשעה .15:00

כמו כן ,על ההצעה המוגשת לקרן לעמוד בתנאים הבאים:
 .1עמידה בתנאי המדען הראשי המפורסמים במסמך זה והמופיעים בנספח הלאומי של ישראל
( )National Annexכפי שהתפרסם בקול הקורא של הרשת ,ובמיוחד במגבלות מסגרת ארבעת
הנושאים הלאומיים הממוקדים שנרשמו לעיל.
 .2המחקר שיערך על ידי קבוצת המחקר הישראלית חייב להיות רלוונטי וממוקד בפתרון בעיה
יישומית חקלאית מקומית ,עם פוטנציאל גבוה ליישום תוצאות המחקר בישראל בפרק זמן של עד 7
שנים מתום המחקר.
 .3ההצעה חיבת לעמוד בתנאי הסף ,בנהלים ובהנחיות של קרן המדען הראשי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר להגשת הצעות מחקר לקרן לשנת  ,2017כפי שפורסם ב"קול הקורא" מיום 1.1.2016
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-3 .4לאחר קבלת אישורו של המדען הראשי לתקציר שהוגש ,על החוקר הישראלי להגיש באופן מקוון
(לאתר המדען הראשי" ) /http://agriscience.co.il :בקשה למענק מחקר" ,בצרוף עותק של
ההצעה המלאה של כל השותפים למחקר (שתוגש לקרן האירופית על פי הנחיות ה"קול הקורא" של
 .)ARIMNet-2אישור סופי של המדען הראשי לדיון בהצעה בקרן האירופית מותנה בהגשה ,הן
אלקטרונית של ההצעה והן של עותק קשיח אחד של ההצעה ללשכת המדען הראשי ,עד ל-
 7.6.2016בשעה .15:00
 .5על החוקרים הישראלים להבהיר לחוקר הראשי (קואורדינטור) של קונסורציום המחקר שהשתתפותו
של הצד הישראלי מותנית באישור סופי של המדען הראשי כאמור לעיל.

לוחות זמנים:
 .1הגשת תקציר לאישור המדען הראשי עד ה 22.5.16-בשעה 15:00
 .2התאריך האחרון להפקדת ההצעה מקיפה באתר רשת ה ARIMNET-2 -הינו עד ל.01.6.16-
 .3תאריך אחרון להפקדת המסמכים באתר המדען והגעתו של העותק הקשיח של ההצעה ללשכת
המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עד  7.6.16בשעה .15:00
פניות ושאלות תעשנה רק באמצעות נציגי רשויות המחקר של המוסדות ולא באופן פרטני ע"י החוקרים
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הרשתhttp://www.arimnet2.net :

אנשי קשר בישראל לקבלת פרטים נוספים היא:
ד"ר אורית שמואלי
טלפון משרד 03-9485430
כתובת דוא"ל orits@moag.gov.il -
גב' דלית יונה גטהון ,מרכזת קרנות מדען
טלפון משרד03-9485912 :
כתובת דוא"ל

dality@moag.gov.il -

בברכה ובהצלחה בהגשת הצעות המחקר
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