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 קול קורא 

 2022למחקרים לחיזוק החקלאות ולפיתוח חדשנות בחקלאות במועצה אזורית אשכול לשנת 

 

 הצעת מחקר ובקשת תקציב   -נספח א'

 

 קוד זיהוי )למילוי על ידי המשרד(

        

    

  . שם המחקר: 1

  

  

    . פרטי החוקר הראשי: 2

  שם המוסד:  שם החוקר:

  מספר טלפון:   דוא"ל: 

    

    . חוקרים נוספים: 5

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

  :שם המוסד  :שם החוקר

     

 . אתרי הניסוי: 8 :הנוכחית. תקציב מבוקש לשנת המחקר 6

   סכום באלפי ש"ח:  סוג ההוצאה:

    עובדים: 

    וציוד מתכלה:חומרים 

    ציוד קבוע: 

    שונות:
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בלבד! יש   עמודים  שלושה  ועד  בתמציתיות  הבאים  הסעיפים  על   לענות 

  )נקודות 12של  אותיות ובגודל 1.5ברווח  דויד, בפונט (

 

 מביצועו: הצפויה  והתועלת המחקר מטרת ,הבעיה  ותיאור מבוא .10

 

 בקול הקורא:  המחקר ליעדי הגידולים המופיעים של ההתאמה  מידת .11

 

 ישנן(:תמצית תוצאות מקדימות )אם  .12

)הצעות בנושאי מחקר נמשכות או בנושאים הקרובים לנושא המחקר אשר בוצעו בעבר,  צריכות להיות מלוות 

 בדו"ח מפורט של התוצאות שהושגו עד כה, שיוגש בנפרד( 

 

 וניסויים:  שיטות כולל  המחקר תוכנית תמצית .13

 

 במחקר:  המשתתפים של הפעולה  שטח .14

 

 הערכה כלכלית:   .15

)התייחסות לפרמטרים הבאים: תוספת יבול, תוספת מחיר ליבול, חיסכון בכח אדם, חיסכון במים, חיסכון בהון  

)הקטנת הוצאות גידול(, הגדלה או הקטנה של השקעות, היקף השטח שיאמץ את תוצאות תוכנית המחקר, 

 או כל פרמטר רלוונטי אחר( 

    תקורה:

    סך הסכום המבוקש: 

     

 . תקופת המחקר: 9  . מקורות מימון נוספים למחקר זה:7

 סיום התחלה  סכום באלפי ש"ח:  שם מקור המימון: 

 חודש  שנה חודש  שנה   

       

   סה"כ שנים:    סך המקורות הנוספים: 
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 הצורך(: התקציב )במידת לסעיפי הסבר .16

 

גם   הוגשה  לה  דומה  זאת או  תוכנית האם  לו, וכן דומה  או  זה  לנושא  לחוקרים אחר שיש מימון   פירוט לגבי  .17

 אחר:  מימון  למקור

 

 רשימת ספרות )אם יש צורך(: .18

 

 

 

 

מטעם   החתימה  מורשי  הח"מ,  אנו  ההוראות    הגוףאני/  כל  את  לקיים  בזאת  מתחייב/ים  התמיכה,  מבקש 

 וההנחיות המפורטות בכתב בקשה והתחייבות זה ולראיה באתי/ באנו על החתום: 

 

 חתימה: _________________   תפקיד:____________________    שם: ______________  

 ___________חתימה: _____  תפקיד:____________________    שם: ______________  
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