
ERCמדריך לחוקר להגשת 

HORIZON 2020



מה במצגת זו?

מדריך המפרט שלב אחר שלב את תהליך 
ההרשמה: החל מבניית התקציב וכלה באופן 

הגשת הבקשה בפורטל האיחוד האירופי.



לאיחוד האירופיERCהגשת הצעת מחקר 
,ה/ת יקר/חוקר

:היוקרתי ERC-להגיש הצעה באחד המסלולים של הת /הנך עומד

•ERC Starting

. Phd-שנים מאז סיום ה2-7שנים ומיועד לחוקרים עצמאיים בעלי ניסיון של 5-המסלול הוא ל

.מיליון יורו1.5-2המענקגובה 

•ERC Consolidator 

. Phd-שנים מאז סיום ה7-12שנים ומיועד לחוקרים עצמאיים בעלי ניסיון של 5-המסלול הוא ל

.מיליון יורו2-2.75גובה המענק 

•ERC Advanced

מוביליםבעלי רקורד ופרופיל של , שנים ומיועד לחוקרים עצמאיים מבחינה מדעית5-להוא המסלול 

.בתחום מחקרם

.מיליון יורו2.5-3.5הינו גובה המענק•

.ERCהכנו מצגת קצרה ובהירה לעניין אופן הגשת הצעת , מנת לסייע לך בהגשהעל 

.את המצגת מועילהי /מקווים שתמצא

,בהצלחה

רשות המחקר



ERCשלבים בהגשת 

בחירת נושא למחקר

,  פנייה לאסטל לאישור הנושא

TRACK RECORD-והCV-ה

מומלץ-בחירת יועץ מלווה

-להגדלת סיכויי הזכייהביותר
יש לפנות לאסטל לקבלת שמות  

קבלת אישור לעבודה עם  + יועצים

יועץ

כתיבת הצעה על גבי הפורמט  

כולל הסבר  מאסטלשיועבר 

מילולי לתקציב 

(JUSTIFICATION)-  זאת לפני

מדובר  , הכנת התקציב המפורט

בהצהרות כוונות לגבי צוות המחקר  

אין צורך  -והמשאבים הדרושים

למלא בשלב זה סכומים

+הגשת ההצעה 
Budget Justification 

לבדיקת היועץ

תיקון בהתאם להערות  

היועץ

בניית תקציב בפורמט  

אקסל שנשלח על ידי  

אסטל ושליחתו במייל  

ליזה מרשות  / ללירון

המחקר לבדיקה

במידת הצורך ניתן  )

לתאם פגישה לסיוע  

(בבניית התקציב

תיקון בהתאם להערות

העברת ההצעה לבדיקה 

חוזרת של היועץ לעניין  

התקציב בלבד

הגשת ההצעה בפורטל  

האיחוד האירופי

במידה ויש תיקונים יש  

להעביר לבדיקה חוזרת  

ליזה וקבלת /ללירון

אישור לתקציב



דגשים להגשה

בתוךההצעהאתלהגדירמנתעלהאפשריבהקדםEU-השללפורטללהירשםיש•

.עזרהלקבלתלאסטללפנותניתן.האדמיניסטרטיבייםהטפסיםאתולמלאהמערכת

GUIDE-וההעבודהתוכניתאתלקרואמומלץ• FOR APPLICANTSההצעהכתיבתטרם.

יועץעםלעבודהבקשהטופסלמלאיש,מסוייםיועץעםלעבודאישורלקבלמנתעל•

.לאסטלולהחזיר

.בזמןמענהלקבלמנתעל,האפשריבהקדםליועציםההצעהאתלהגישמומלץ•

.לאסטלולהחזירופנימיטופסלמלאיש•

.העדכנייםTEMPLATES-העלעובדיםשאתםאסטלמוללוודאיש•



תקציב-דגשים להגשה

הסיכומיםטורהאירופילאיחודיוגשההגשהבשלב.האקסלבפורמטהתקציבאתלבנותיש•

.האקסלבמבנהמפורטתקציביוגשהזכייהלאחרכאשר,בלבד

כמו.לצרכיוהנתוניםאתלהתאיםחוקרכלועל,מחייביםשאינםכללייםשכרנתוניישבקובץ•

.קטגוריהבכלהעובדיםוכמותהמשרהאחוזיאתלהתאיםיש,כן

עריכה,אינטרנטאתר,לנבדקיםתשלום:כגון,למחקררלוונטייםנוספיםסעיפיםלהוסיףניתן•

.'וכולשונית

.האירופיהאיחודבתקציב'וכוטונרים,ניירות,מדפסת,סורק:כגוןמשרדיציודלכלולניתןלא•

להביןלקוראלאפשרמנתעל,האפשרככלבהירהבצורהמנוסחלהיותלתקציבההסברעל•

.המחקרלביצועבהוצאותהאמיתיהצורךאת

לחוקריקוזזהתקציבמספקאינושההסבראו,כמופרזתלבודקיםתראהועלותבמידה•

.ומתןמשאללא



המשך-תקציב-דגשים להגשה

Personnel:

מהשיעורגבוהשיעורלהציגניתן–בתוכניתהנדרשההשקעהבשיעורPI-האתלכלולהמחקרצוותעל•

נוספיםלמחקריםשהאחוזכךבהוראהלהשקעהבנוסף,שנים5-להתחייבותעלשמדוברלזכורישאך,המינימלי

.זמןהקדשת100%מלחריגהשיגרמוהצעותהגשתתתאפשרולא100%שללשיעורעדיהיה

אתלבצעמסוגלשאינוזוטרצוותבהםרואההאירופיהאיחודכינמצאומניסיוננוהיותמסטרנטיםלכלולכדאילא•

המלווההיועץעםכךעלולהתייעץמצומצםצוותלכלוליש,מסטרנטיםנדרשיםזאתובכלבמידה.המחקרמטלות

.להכללתםאישורוולקבל

SENIORלכלולמאדמומלץ• STAFFבמחקרשמועסקבכירצוותלראותמעונייןהאירופיוהאיחודהיות.

.המענקבניהולהרבההעבודהלאורמומלץ.משרה30%-25%בלכלולניתן,הצורךבמידתאדמיניסטריביעוזר•

שהמילגאיהסכוםהיאשנתיתמלגהעלותכאשר,בשכראובמלגותלתקצבניתןודוקטורנטיםפוסטדוקטורנטים•

שלבשיעורונלוותסוציאליותעלויותבתוספתברוטוהתשלוםהינהשכרשעלותבעודחודשים12במשךיקבל

.12*1.36*ברוטושכרכלומר36%

Travel:

סכוםלכלולישבהסבר.ל"מחוחוקריםשלאירוחוכןהמחקרוצוותהחוקרשלנסיעותזהסעיףתחתלכלוליש•

בסעיףייכללהחוקריםאירוח,בארץסדנאותאוכנסיםומתוכנניםבמידה.הללומהרכיביםאחדלכלנפרד

.סדנאות/כנסיםשלנפרדבסעיףיכללווכיבודיםאולםהשכרתכמוהכנסארגוןשלאחרותעלויותואילו,הנסיעות

חשיבותאתולהסביר,בבקשהבמפורשזאתלצייןישהאירופיהאיחודלמדינותמחוץנסיעותוצפויותבמידה•

.אלהנסיעות



המשך-תקציב-דגשים להגשה

Equipment:

הוצאותעלולדווחהכלכליהחייםאורךאתלציודלחשביש,כלומר,בלבדציודעלבפחתמכירהאירופיהאיחוד•

5/8רקאזהפרויקטבתחילתאותורוכשיםואתםשנים8הינוהציודשלהחייםאורךאם,למשל.בלבדלתקופה

פחתמדיניותיושמהלאכהעד.העלותלהפרשנוספיםמימוןמקורותלספקיהיההחוקרועלתוכרנהמהעלות

עלותאתלכלולכרגעתוכלולכן,(החדשהמהתוכניתהאירופיהאיחודשלחדשהבהנחיהמדובר)באוניברסיטה

מתקופתיותרארוכהתקופהפניעלמופחתלהיותשאמורכציודיחשבשאםבחשבוןלקחתתצטרכואךהציוד
.נוספיםמימוןמקורותלהשיגעליכםיהיההמחקר

.EQUIPMENTולא(אזילציוד)CONSUMABLESנחשביםולפטופיםמחשבים•

Other:

•AUDIT-העלות.האירופיהאיחודנהליפיעלהתוכניתבמסגרתנדרשתאשרח"רוביקורתעלותלכלוליש

לתקופהבהתאםהעלותאתלייחסיש.המחקרתקופתבתוםתבוצעוהביקורתאירו5,000-כהינההמשוערת

.למחקרהאחרונה

שמוציאיםלחשבוניותהכוונה.האירופיהאיחודי"עמוכרתהוצאהאינןהאוניברסיטהשלפנימיותחשבוניות•

שהחשבוניותהינההכרה-לאיהסיבה.'וכואנליזות,הננומרכז,החיותביתלדוגמה,באוניברסיטהמרכזים

בדיוניםהנושאכרגע.('וכולכלובתעריף,לחיהתעריף,לשעהתעריף)בתעריףהשימושעקבאומדןעלמבוססות

ההוצאותזהלרגענכוןאך,האירופיהאיחודשלמחקריםעםהאוניברסיטאותכללשלכוללתבבעיהומדוברהיות
.מוכרותאינןל"הנ



אנשי קשר

בפנימי7439או 5317439טלפון gr.fpinfo@biu.ac.il: מייל. ראש מדור איחוד אירופי-אסטל ויס

בפנימי4576או 5314576טלפון Billy.Mikanovsky@biu.ac.il: מייל. ראש מדור תקציבים-מיקנובסקיבילי 

בפנימי4220או 7384220טלפון liron.weise@biu.ac.il: מייל. איחוד אירופיתקציבאית-לירון וייס 

בפנימי4410או 7384410טלפון liza.dobrovin@biu.ac.il: מייל. איחוד אירופיתקציבאית-דוברוביןליזה 

!!!בהצלחה
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