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 etN-ERA רשתות הנחיות להגשת הצעות מחקר במסגרת

 

 רקע 

מימון מחקרים משותפים בתחומים שונים במסגרת פרויקטים של האיחוד להינן כלי  ERA-Netרשתות מחקר אירופאיות מסוג 

הוא לעודד ולממן מחקר וחדשנות המבוססים על שיתופי פעולה בין חוקרים ממדינות שונות האירופי. ייעודן של הרשתות 

, שמתאגדים יחדיו על מנת להוציא חברים גופים מממנים ממדינות שונות ERA-Net באיחוד האירופי )ומחוצה לה(. בכל

. בישראל, לשכת המדען הראשי (רים, וכו'ופעילויות נוספות, כגון פרסים למדענים צעי)לפועל קולות קוראים למימון מחקרים 

 ות/כל גוף שחבר ברשת מממן את החוקריםשל משרד הבריאות חברה ברשתות העוסקות בתחומי הבריאות. חשוב לציין כי 

במשרד  ע"י לשכת המדען הראשי הוא ת/ישראלי ת/חוקר לשהמימון . משמעות הדבר, ששלו, בהתאם לתנאים שהוא קובע

ולפיכך, הסכומים שיקבלו החוקרים  –ע"י הגוף המממן הגרמני  נעשה , למשל, חוקרים גרמניםשל  המימון הבריאות ואילו

 אינם זהים והמחויבויות שלהם כלפי הגוף המממן עלולות להיות שונות אף הן )הגשת דו"חות, וכד'(. במדינות השונות 

את הקול הקורא לעומק לפני ההגשה. אולם, באופן  שונות, ולכן חשוב לקרואמעט להיות הנחיות יכולות  ERA-Netלכל 

הקמת קונסורציום לשם  מדינות שונות 3-מות /חוקריםקבוצות  3מינימום של  קייםכללי ניתן לומר כי בכל הרשתות 

ה, אלא נועדו לפתוח דלתות לשיתופי /ת יחיד/הגשת הצעת מחקר. לכן, קולות קוראים אלו אינם מיועדים למחקרים של חוקרל

-pre: שלב ההצעה המקדימה )היא דו שלביתבמרבית המקרים הגשת הצעות המחקר ות ממדינות אחרות. /פעולה עם חוקרים

proposal( ושלב ההצעה המלאה )full-proposal רק קונסורציום שעבר את שלב ההצעה המקדימה מוזמן להגיש את .)

 .ERA-Net-ה רשתשל ועדת שיפוט מקצועית  ההצעה המלאה. השיפוט של הצעות המחקר בשני השלבים נעשה ע"י

 

 םיחוקרים ישראלי

משותפים  מישראל במסגרת מחקרים ות/ורופאים ות/ען הראשי במשרד הבריאות מממנת את חלקם של חוקריםלשכת המד

-ERA ה ידי על פי התנאים הנקבעים על ,השונות ERA-Netממדינות האיחוד האירופי החברות ברשתות  ות/עם חוקרים

NET המחקר שקרן המענק וסכומי המחקר מענקי מספר .הבריאות במשרד המחקר של לשכת המדען קרן לתנאי ובכפוף 

 ף/ההשות ת/ישראלי ת/הסכום הצפוי שיוקצב לכל חוקר .זו מטרה לרשות העומד השנתי בתקציב יםתלוי בשנה תאשר

הפרוסים  ),₪ 560,000 -כ( €140,000 עד המענק הוא סכום ,לרבאולם,  .קול הקוראתנאים של התלוי ב זוכהלקונסורציום 

 ות ישראלים/חוקרים 2ויש במידה  .(של רשת פרמד, הסכום הוא שונה 3במקרה של חוקר המתמקד במודול ) םשני 3על פני 

  להצעה, יחולק הסכום הנ"ל בין השותפים הישראלים. ומעלה ששותפים

לשכת המדען הראשי תקציר של החלק של החוקר ללפני הגשת הצעה המחקר המקדימה לרשת יש לשלוח  חשוב מאד!

ט תקציב של החוקר הישראלי ולקבל אישור להגשת ההצעה המקדימה. אי הגשה של התקציר הישראלי במחקר וטבלת פירו

עלולים להוביל לפסילת הזכאות של הקונסורציום כולו בשלב ההצעה  ,אי קבלת אישור להגשה כפועל יוצאו ,והתקציב

 המקדימה. 

 

 זכאות

  של רשתות הלקולות קוראים זכאות ההגשהERA-Net- בעלי תואר  ות/וחוקרים ות/רופאיםל היא,Ph.D. 

,D.Sc. MD ,DVM ,DMD  )אקדמיים  מחקרמעבדות ומוסדות  ,מרפאות ,מבתי חולים)או תארים מקבילים

 .בארץהמוכרים  ציבורייםו

 ה למענק מחקר לכל רשתות אחת בקשה רק להגיש מותר ת/ראשי ת/חוקרל- NET-ERA .השונות באותה שנה 

  לקרן המחקר של  שהוגשהשמחכה לתשובה בנוגע להצעת מחקר  )למחקר ה/או שותף ת/ראשי( ת/חוקרעבור

לאחר  רק חדשה הצעת מחקר תתאפשר הגשה של -ERA-Net), ה במסגרת הבריאות )כולל מחקרים משרד
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 .קבלת תשובה שלילית להצעה הראשונה

  כולל(הבריאות  משרד המחקר של קרן במימוןמחקר פעיל  עם )למחקר ה/שותף או ת/ראשי( ת/חוקרעבור 

תוך  המחקר הפעיל יסתייםו במידה רק חדשה בקשהתתאפשר הגשה של ( Net-ERA-מחקרים במסגרת ה

 .החדשה ממועד ההגשה של הבקשה חודשים שמונה

 למחקר בו זמנית ה/או לשותף ת/ראשי ת/לחוקר אחד יינתן מימון ליותר ממחקר לא בכל מקרה. 

 הצעת מחקר להגיש ת/נקי מחקר חיצוניים זכאיידי מע-על הממומן )למחקר ה/או שותף ת/ראשי( ת/חוקר 

 ERA-Net. -במסגרת ה

 

 :תקציב ההצעה

 המחקר,  להצעת לשותפים או הראשי לחוקר )משלימה או מלאה( למשכורת תשלומים :בתקציב לכלול אין

 .או תשלום למשתתפים ביקורי מרפאה ,הוצאות עבור רכישת ציוד קבוע

  מהסכום  10%ניתן לכלול בתקציב נסיעות לחו"ל והוצאות אירוח למפגשים עם השותפים עד לסכום של

  .המבוקש. תיעוד על הנסיעות יידרש בדוח המדעי והכספי של המחקר

 תקורה 10%לכלול בתקציב  יש. 

 

 

 ההגשה תהליך      

באתר הרשת, כפי  של הקונסורציום coordinator-על ידי ה ERA-Net-לרשת ההצעת מחקר מקדימה מוגשת  .1

 שמתואר בקול הקורא שפורסם ע"י הרשת.

ת לשלוח ללשכת המדען הראשי במשרד /ת הישראלי/, על החוקרלפני ההגשה של ההצעה המקדימה לרשת .2

  .(chief.scientist@MOH.GOV.IL): הבריאות בדוא"ל

 נספח א' –( פירוט תקציביה בפרויקט )כולל /של עמוד אחד על חלקו תקציר .א

 ת להגיש את הבקשה /של המוסד האקדמי על זכאות החוקר רשות המחקראישור מ .ב

בוצע שיהמחקר מתאראת חלק , אלא תקציר השל הקונסורציום כולו אין לשלוח את תקציר ההצעה המקדימה חשוב!

התקציר והתקציב, כאמור, עלול לגרום לפסילת החוקר הישראלי וכתוצאה מכך פסילה של  שליחה שלבישראל. אי 

 .ההצעה כולה

יש ליידע את אשת הקשר בלשכתנו )כפי שמעודכנת במסמכי ההגשה באתר הרשת ובקול הקורא( על שליחת 

 התקציר.

 ERA-Net-להצעות מחקר שהומלצו למימון על ידי צוותי השיפוט של ה ות/השותפים ות/ישראלים ות/רק חוקרים .3

יתבקשו למלא את הטופס האלקטרוני המופיע באתר לשכת המדען ולהגישו על פי ההנחיות. רק מילוי הטופס 

.האלקטרוני, וחתימת חוזה יאפשר את העברות הכספים לביצוע המחקר

 

 ,אני מאחלת לך הצלחה במחקריך

 

 ר עירית אלון "ד

מ מנהל המחלקה למחקר רפואי "מ
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 הבריאות משרד ,לשכת המדען הראשי

 

ANNEX A: ERA-Net Research Proposal Summary Template 

Chief Scientist Office- Ministry of Health - 

 

Project acronym: 

 

Project title:  

 

Abstract (up to one page on the Israeli part of the project):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requested 

budget 
Total cost 

Details 
PROJECT COSTS (€) 

   Personnel* 

   Consumables 

   Equipment** 

   Travel & Hosting*** 

   Other direct costs**** 

   Overheads (10%) 

   Total 

 

* Salaries to PI and Co-I are not included 

**Permanent equipment (including computers and software) are not included.  

***Up to 10% of requested budget. 

****Please specify 

Coordinator (Full name and country):  

Partner 2 (Full name and country):  

Partner 3 (Full name and country):  

Partner 4 (Full name and country):  

Partner 5 (Full name and country):  

Partner 6 (Full name and country):  


