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למי מיועדת התכנית
עצמאיים לחוקרים פתוחה )ERC( למחקר האירופית המועצה של המימון תכנית

  ופורץ חדשני מחקר ,מחקרי תחום בכל לבצע הרוצים ,גיל ומכל לאום מכל ,מצטיינים
high( גבוה סיכון בעל ,דרך risk, high gain(, במדינות או האירופי האיחוד במדינות  

.)ישראל כגון( לאיחוד הנלוות



אמות מידה

:  קריטריון הערכה אחד בלבד

.  של החוקרים ושל הצעת המחקרמצוינות מדעית 



קולות קוראים
.  רק בתגובה לקולות הקוראים המתפרסמים באתר ERCניתן להגיש בקשות למענק 

ERCהאינטרנט של אתר 



ERCשלושה מסלולים של מענקי 

• Starting Grants
• Consolidator Grants
• Advanced Grants



Starting Grants
.PhD-ה סיום מאז שנים 2-7  של ניסיון בעלי עצמאיים לחוקרים מיועד המסלול•

€ הוא המענק גובה• 1.5‐2 M
.שנים 5 עד :הפרויקט תקופת•

.בשנה פעם :קוראים קולות פרסום מועד•

€ 1.5‐2 M



Consolidator Grants
.PhD-ה סיום מאז שנים 7-12 של ניסיון בעלי עצמאיים לחוקרים מיועד המסלול•

M2‐2.75€  :המענק גובה•
.שנים 5 עד :הפרויקט תקופת•

.בשנה פעם :קוראים קולות פרסום מועד•

€ 2‐2.75 M  



€ 2.5‐3.5 M  

Advanced Grants
  בתחום מובילים של ופרופיל רקורד בעלי ,מדעית מבחינה עצמאיים לחוקרים מיועד•

.מחקרם

.M2.5‐3.5€:המענק גובה•
.שנים 5 עד :הפרויקט תקופת•

.בשנה פעם :קוראים קולות פרסום מועד•



תכנית המחקר
  ,מיוחדת שלהם החשיבה שדרך לאלה ,"לגאונים" מיועד ERC מענק
  :ממליצים אנו ולכן

!אמביציה הוכיחו !מקוריים היו ! לקופסה מחוץ חישבו

.המשימות את תארו•
  .הדרך אבני את פרטו•
.להצלחה מדידים קריטריונים קבעו•
:שלהלן העיקריות השאלות על להשיב בקשתכם על•

?לפתור צריך היה בעיה איזו•
?חשיבות בעלת היא זו בעיה מדוע•
?ידכם על המוצע בפתרון חדשני ומה ,ייחודי מה•



בקשת הגשה
•PART A: אתיים היבטים טבלת הכוללים אדמיניסטרטיביים טפסים מילוי

אילן-בבר המחקר רשות צוות של מלא בסיוע                  
•PART B1:

)'עמ 5( ההצעה של תקציר•
  )'עמ 2( חיים קורות תקציר•
Track( אקדמיים הישגים• record( )2 עמ'(

•PART B2:  
)'עמ 15 ( תקציב + מלאה הצעה•

:)רלוונטי אם( אתיקה נספח•
PART ,להדגיש• A+PART B1‐2 ההגשה במועד יחד מגישים.
 Part B2ייבדק , אם יאושר Part B1בשלב הראשון של ההערכה ייבדק ! לתשומת לבכם•
חוקרים שיעברו את שלב ההגשה במלואו יוזמנו       - Consolidators-ו Startingמסלולי •

.בבריסלפה -בעללריאיון 



הנחיות לכתיבה: ההגשה בכתב

.הקורא הקול של ההנחיות את זהירה לב ובתשומת בעיון קראו•
.המענק מדרישות אחת בכל עומדת אכן שלכם שהבקשה וודאו•
.דרישה לכל בדייקנות צייתו•
:לקריאה קלה הצעה להגיש הקפידו•

  בתרשים ,באיורים ,המופשט באופן ,מהכותרת כבר ברור להיות צריך המסר1.
  .ובדוגמאות

  .שלכם הרעיון לעיקרי מיד שתגיעו כך דבריכם את לנסח עליכם2.



? הבודקים : B1חלק 

,  וודאו שחלק זה מנוסח באופן ברור
ולמי שאינם , נגיש ומשכנע למומחים
.כאחד, דווקא מומחים בתחום

  של פנל ידי על תתבצע ההערכה
 במומחים להסתייע שעשויים מומחים
.חיצוניים עצמאיים

לכן

B1



)'עמ 5(תקציר : B1חלק 

כדי שיעמיק , שהנכם מעוניינים שהבודק יתעניין בהצעה שלכם כבר בהצצה ראשונה זיכרו•
,  B2לקרוא בחלק 

:לפיכך על התקציר לכלול    

).State of the Art(תיאור מצב קיים •

.במחקרהדגשה של המקוריות והחדשנות •

.חדשניתמתודולוגיה •

.יותר הארוךהשנים הקרובות ולטווח  5-ההשפעה של המחקר בראייה ל•

B1



)'עמ 2עד (קורות חיים : B1חלק 
השכלה•

אקדמיות  משרות •

הנחיית סטודנטים•

אחריות מוסדית•

חברות באגודות מדעיות•

ל"שיתופי פעולה לאומיים ובינ•

.רשימת מענקי מחקר•

B1



Track Recordהישגים אקדמיים :B1חלק 
:באמצעותולמצוינות הציגו הוכחות חותכות להשפעה •

).impact factor(גורם ההשפעה + הציטוטים ' מאמרים שפרסמתם כולל מס•

.פרסים בהם זכיתם•

.קשרים שיצרתם בתעשייה ובאקדמיה•

.ניסיון שצברתם כיועצים•

. יכולת מוכחת בעיצוב ובניהול מחקרים•

.כנסים שהוזמנתם להרצות בהם•

.טבלה מפורטת של מענקי מחקר שהושגו: נספח•

B1



)'עמ 15(הצעה מפורטת : B2חלק 
המלצה לפירוט

B2

5-6 
עמודים 

 כתבו

 עמודים 5-6-כ

  קיים מצב

)State of the Art(

המחקר ומטרות

8 
עמודים 

 כתבו

 עמודים 8-כ

 את תפרטו בהם

המתודולוגיה

עמוד

2-1

 כתבו

 אחד כעמוד

את תפרטו בו

המחקר תקציב



בעיות וחלופות–B2חלק 
.אל תתעלמו מבעיות וממכשולים העלולים להופיע במהלך המחקר•

והסבירו כיצד בכוונתכם  , הציפו את הבעיות ואת הקשיים העלולים לצוץ•
.להתמודד עמם

B2



העתיד - B2חלק 

ERC לפיכך, עוסק במימון מעבדות עלית:

עליכם לשכנע שיש בידכם תכנית  . לא די להוכיח שיש לכם רעיון חדשני•
.בעלת סיכוי להצלחה ואשר ביכולתה למצב אתכם כחוקרים מובילים בתחום

.הסבירו את השפעת המחקר לטווח הארוך•

B2



טבלת אתיקה ונספח אתיקה

!  שימו לב

 המחקר בהצעת אם אפילו A1 בחלק האתיקה לטבלת להתייחס עליכם חובה
  .פתרון הדורשת אתית סוגיה שום אין שלכם

 ,חיובית הינה האתיקה בטבלת המופיעות מהשאלות יותר או לאחת התשובה אם
 האתית הסוגיה של תמציתי הסבר הכולל אתיקה נספח לספק עליכם חובה

  .עמה תתמודדו שבה והדרך הפרק על העומדת

  הרי מהמחקר הנובעות האתיות הבעיות במכלול הבנה לכם שיש תוכיחו לא אם
 .ההצעה כלל של במצוינות יפגע שהדבר

 אם ,אבל במחקר לאתיקה הקשורים אישורים להציג עדיין נדרשים אינכם אומנם
 לצרף מומלץ האתיות לסוגיות הנוגעים מסמכים או אישורים ברשותכם כבר יש

.האתיקה לנספח אותם

B2



טיפים להגשה
.ולהתפתח להבשיל שלכם לרעיונות הניחו•

  ככל ורבים מגוונים אנשים בפני שלכם ההצעה את והציגו ,שלכם הרעיונות את דסקסו•
.האפשר

 .הראשוניים המחקר נתוני של ובדיקה לגיבוש מספיק זמן פנו•

  בדייקנות ,בזהירות ,מושכל באופן התקציב ותכנון הבקשה לכתיבת זמן מספיק לעצמכם תנו•
 .ביותר הטובה ובצורה

.ההצעה את לשונית והגיהו לטשו•

.עמיתיכם של ביקורתית לקריאה העבירו•



הגשה אלקטרונית
PPSS - Participant-ה מערכת באמצעות נעשית ההגשה• Portal Submission Service

.האלקטרונית למערכת הראשוני הרישום את מראש לבצע עליכם•

PPSS



תשובה
על " מידע ראשוני"צפו לקבל מכתב ובו , לאחר תאריך ההגשה הסופיחודשים  4-5כ 

.ההערכה של הצעתכם



דגשים -הריאיון 

.  הדגישו את חשיבות המחקר שלכם•

.הציגו את אסטרטגיית המחקר•

.הימנעו מלרדת לפרטים טכניים הקשורים במחקר•

.אל תזלגו להציג את הדיסציפלינה כולה•

.הדגישו את החדשנות וההשלכות של המחקר שלכם•

.ציינו מדוע דווקא אתם תצליחו במקום שמדענים אחרים נכשלו בו•



שאלות הבודקים–הריאיון 
:השאלות עשויות להתמקד ב. קשה לצפות מראש את שאלות הבודקים

היתכנות•

תחרותיות•

מתודולוגיה•

קשיים שעלולים להכשיל את המחקר•

תרומה של תוצאות המחקר•

השפעת הצלחת המחקר על המובילות שלכם בתחום•

יכולות המנהיגות המחקרית שלכם•

זיקה בין המחקרים הקודמים שלכם למחקר המוצע•

.ייתכנו גם שאלות כלליות על עתידכם המקצועי במחקר, כמו כן



!התייעצו: ולסיום
ברשות המחקר קיימת יחידת פיתוח מערך האיחוד האירופי  שתפקידה לסייע 

.  פ במרחב המחקר האירופי"אילן במיזמי מו-בר' לחוקרים באונ

:צוות היחידה הוא בעל ניסיון נרחב ומומחיות ייחודית ב

טיפים לכתיבת הצעות•

ניהול פרויקטים•

ייעוץ•

.  מחקר-יצירת שותפויות•



יחידת פיתוח מערך האיחוד האירופי 
אילן-בבר

וויס אסטל
פ האיחוד האירופי"ראש יחידת מו

03-5317439. טל
fpinfo@mail.biu.ac.il  :ל"דוא

אנה פרייס
דסק אירופה, מנהלת פרויקטים

03-7384275. טל
anna.prais@biu.ac.il: ל"דוא



ניתן . הנציבות האירופית מחפשת כל הזמן מומחים בתחומים שונים•
.בקישור זהלהירשם          

  

  כמעריך השתתפות .האירופית לנציבות כמומחה להירשם מאוד מומלץ•
  של ההערכה לשיטות ערך רבות תובנות לכם תספק ,אחרים של בהגשות
.הנציבות

הירשמו כמומחים


