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קול קורא לביצוע מחקרים משותפים ליפן וישראל בתחום החקלאות לשנת 2017
רקע:
על פי סעיף  8בהחלטת ממשלה מס'  2395מיום ה  04.01.2015שמטרתה לקדם מאמץ ממשלתי ממוקד
לחיזוק הקשרים הכלכליים עם יפן על מנת לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הגלום עבור המשק
הישראלי ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל בגיבוש שיתופי פעולה אפשריים לשם יישום ההחלטה
האמורה .בהמשך למאמצים אילו המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום קול
קורא למחקרים משותפים עם:

The Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat of Ministry of Agriculture
)Forestry and Fisheries of Japan (MAFF/AFFRCS
לביצוע מחקרים בתחומי המחקר הבאים:
1. Using water of different quality and utilization system for irrigation (secondary and tertiary
effluents, diluted wastewater, and desalinated water).
2. Improving water use efficiency in irrigated agriculture.
3. Interaction of irrigation practices with yield quantity.
4. Impact of irrigation and water quality on the environment (contamination of water resources,
biogeochemistry, microbial ecosystem services and contamination, greenhouse gas emission).

במסגרת הקול הקורא מוזמנים החוקרים להגיש הצעות משותפות יחד עם חוקרים מיפן בתחומים
הרלוונטיים .המחקרים ימומנו לתקופה של עד שלוש שנים.
התקציב הכולל שיוענק לכלל המחקרים שיאושרו בקול קורא זה בשנת  2017הינו  3,000,000שקל לכל
תקופת המחקרים .במסגרת זו ימומנו עד  4מחקרים בתחומים המופיעים מעלה( ,אין חובה שכול תת
התחומים ימומנו בהם מחקרים) ,כך שסך התקציב לכול תכנית יהיה  750,000שקל לתוכנית ,לכול שלוש
שנות המחקר לצד הישראלי בלבד .כול צד יממן את המחקרים שלו עצמו.
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-2לאחר אישורה של תכנית המחקר( ,אשר אופן קבלת האישור מפורט במסמך הנוסף בשפה האנגלית
שמצורף) ,מענק המחקר יהיה שקלי ולא צמוד למדד .הצעות המחקר המקיפות תוגשנה בשפה האנגלית
על פי נוהל הגשת הצעות מחקר מקיפות כמפורט בקול קורא זה ובנוהלי הגשת הצעות מקיפות לקרן
המדען הראשית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת  .2018הקריטריונים והמשקולות לשיפוט
ההצעות בהתאם לנספח המצורף כאן .נוהלי הגשת דוחות מדעיים וכספיים יהיו בהתאם לנהלים המופיעים
בקול הקורא של הקרן המרכזית לשנת  2018כמופיע באתר המדען.
נושאי מחקר דומים או זהים שכבר ממומנים על ידי גורמים אחרים לרבות משרדי ממשלה אחרים כגון
משרד המדע או יזמים פרטיים לא יאושרו למימון בקול קורא זה.
ההגשה תתבצע דרך אתר ה"מדענית" לוועדת שיפוט "ישראל-יפן".
www.agriscience.co.il
 .4לוחות זמנים:
מועד אחרון לשאלות הבהרה (לרבות התייחסות לנספחי המכרז)  16/02/2017עד השעה 15:00
מועד אחרון למתן תשובות הבהרה 02/03/2017 :עד שעה 15:00
מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשה למענק מחקר על ידי החוקרים לרשות המחקר23/03/2017 :
עד השעה 15:00
מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשה למענק מחקר על ידי רשויות המחקר לאתר המדען הראשי:
 30/03/2017עד השעה 15:00
מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי לשכת המדען הראשי ,של הבקשה למענק מחקר הכוללים
חתימות וחותמות 06/04/2017 :עד השעה 15:00
מועד אחרון להודעה על אישור ואו דחייה של הצעות28/05/2017 :
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