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 ם:מיהקרן מזמינה הצעות לביצוע מחקרים משותפים בתחו

1. Targeted drug delivery 

2. Green chemistry and development of novel environment friendly material 

 
בהצעות חייב להיות מעורב חוקר ראשי אחד מכל מדינה. החוקר הראשי חייב להיות ממוסד 

 אקדמי או ציבורי. 
 

יורו לכל אחד  100,000את התכנית יש לערוך לתקופה של עד שנתיים, בתקציב של עד 

 .לכל תקופת המחקרמהצדדים 

 

 תקורה. 15%הקרן מאשרת 

 

לעובדה, כי את  –במילוי הטפסים, שימו בבקשה לב לצורך של הצגת שם הנושא בעברית, וכן 

 עמודים. 8ך בהיקף שלא יעלה על ו( יש לער1-3התכנית עצמה )סעיפים 

 יש לצרף תיאור מפורט של התקציב )על דף נפרד( של הצד הישראלי בלבד.

 

תוך שימת דגש על שתוף הפעולה בין  ,את ההצעות יש לערוך באנגלית בהתאם לטופסי הקרן

 . החוקרים בשתי המדינות
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 ראשיים בהצעה.חוקרים המתכננים שנת שבתון בשנת הראשונה לפרויקט, לא יאושרו כחוקרים 

 
 כמו כן, לא יאושר חוקר מחלף לחוקר הראשי במהלך השנה הראשונה לפרויקט.

 

קבוצות מחקר משתי המדינות שהצעתן אושרה, יחתמו על הסכם שיתוף פעולה לגבי זכויות קניין 

 רוחני שינבעו ממחקרן שימומן.

 

למחקרים  המכוונות בכוונת הקרן לפרסם, במהלך השנה השנייה לפרויקט, קול קורא להצעות

החוקרים הראשיים יתבקשו להגיש הצעה ע הארכה של שנה ללא תוספת תקציב. שאושרו, ולהצי

להמשך פיתוח שיתוף  תממשיכי יש פרספקטיבה לחיזוק תוצאות מחקרם, במקרה שבו נראה 

ללא יותר  ,צדדי.  ועדה שתבחן הצעות אלה, תחליט באם להעניק מימון משלים-הפעולה הדו

כזה יהיה זכאי להארכה בשנה יורו לפרויקט. פרויקט  50,000 -בסכום של עד ל ,פרויקטים משני

 .נוספת

 
 לוחות זמנים:

, לא אליעזר הוכמןוכן התקציב יועבר לבדיקה של  אורי ירמיהותקציר ההצעה יועבר לבדיקה של 

 .23.10.2019 -יאוחר מ

 

)חתום  pdf אלקטרוני בפורמט של ח קובץועל החוקר לשל לת"ע, שור היחידהיקבלת אלאחר 

המגיש  החוקרמיד לאחר ההגשה, . italy@most.gov.il לכתובת:, doc בפורמט קובץכנדרש( ו

על המגיש אם לא התקבלה תשובה כזו,  המייל. ת המאשרת קבלתאוטומאטי אמור לקבל תשובה

 .)בשעות הפעילות( לפנות למשרד המדע לבירור

 

 .15:00עד השעה  28.10.2019יום ב'  בדוא"ל, הוא מועד אחרון להגשת ההצעות לקרן

 

שעון  17:00בשעה  28.10.19)עד  להגיש התכנית  בארצו  מאיטליהעל החוקר  –במקביל 

 .(איטליה

 

ים הכולל חתימות מקוריות של החוקר קשיח של ההצעה ותקע 1יש להעביר ליחידה לת"ע 

 .910.201.82המגישים והרשות, בליווי עותק אחד של דף שער, זאת עד 

 

 

 

 !בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 
 03-9683267:פקס 03-9683285: נתן שחר טל-אתי בר
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