
 GIF הגשת תקציבי

  יש להיצמד לכללי הקרן ע"פ ה"קול קורא" שפורסם ומתאים להגשה, בנוסף לכללים
 המפורסמים ניתן להיעזר בהנחיות המפורטות מטה:

 תוכנית רגילה:

  שנים. 3תקופת המחקר הינה עד 

  אירו בשנה. 40,000-80,000סכום המענק הממוצע נע בין 

 אין תקורה  - תקורה 

  ב מחקרניהול  בתוספתהקרן מזכה' 

  מסך התקציב. 10%ניתן למממן עד לגובה של  -סטודנטים לפי שעות העסקת 

 לכל תקופת המחקר לכל  אירו 1,200לרכוש מחשב אחד בעלות של עד ניתן  –חשוב מ
 לא ניתן לרכוש מדפסת.קבוצת מחקר. 

  מעלאירו (פר פריט) לא נדרש מימון משלים,  15,000שה של ציוד עד יברכ  - קבועציוד 
החוקר יצטרך להציג את מקור המימון  מעלות הציוד. 50% רק ממןת סכום זה הקרן

  המשלים.

  במדינה אחרת  להתבצערק לגרמניה, במידה והמחקר עתיד הנסיעות הינן  –נסיעות לחו"ל
השותפים  לכללאירו לשנה  5,000-תקציב הנסיעות מוגבל ל יש לבקש אישור מראש מהקרן.

 .במחקר

 סוע ל נניתן לCERN  לטובת ביצוע ניסויים אשר מהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמחקר
 .ת המחקרצעהמראש ב נדרשש בתנאיו

  ת חבילת תוכנו מדפסת,כמו:  בסיסי יציוד משרדלרכוש  ניתןלא/Office , ADSL / DSL  חיבור
 .לאינטרנט

  אירו. 500ניתן לרכוש עד לסכום של  –ספרות מקצועית 

 ע"י ה יםארגון כנס-PI -  הסדנא תיערך במוסד של השותף בישראל/בגרמניה, ניתן למממן את
 ההשתתפות של חוקרים ישראלים וגרמנים בלבד.

  אך החוקר יכול להשתתף בסימפוזיונים/סדנאות מדעיים בגרמניה –השתתפות בכנסים ,
 עלות הכנס לא תמומן ע"י הקרן.

 ת בגין שכירות רכב יאושרו במידה והשכרת הרכב הינה הכרחית הוצאו - שכירות רכב
 לעבודת שדה ובעלת תרומה ישירה למחקר.

 תוכנית צעירים:

 כל ההנחיות מעלה תקפות גם לתוכנית זאת, למעט הדגשים הבאים הרלוונטיים לתוכנית זו:

 לשנהפת המחקר הינה תקו 

  קבוע זמין.עובד ק כאשר אין עובד בשכר שעתי יועסק ר –העסקת סטודנטים לפי שעות 
 אירו.  4,000התקציב הכולל לא יעלה על 



  אירו. 5,000סה"כ תקציב לא יעלה על   -ציוד קבוע 

  משך הביקור בלבד ואך ורק לגרמניה. הראשי הנסיעה מיועדת לחוקר  –נסיעות לחו"ל
מספר פצל את הנסיעה לניתן ל עבודה מלאים, לא כולל סופי שבוע. ימי 7המינימלי הוא 

, במידה וישנה חריגה יש יום 21משך הנסיעה לא יעלה על ( ביקורים במדינה השותפה.
 ). לבקש אישור מראש מהקרן

  המדען הצעיר לא יכול לארגן סדנא ע"ח המענק, המדען הצעיר יכול  -סימפוזיונים/סדנאות
 בסימפוזיונים/סדנאות מדעיים בגרמניה, אך עלות הכנס לא תמומן.להשתתף 

 

 הנחיות נוספות:

  יש להצדיק  את כל הרכישות המבוקשות במחקר עפ"י סדר סעיפי התקציב. יש לצרף
 הצדקה מפורטת ומסודרת לכל סעיף נדרש בנפרד.

 הקרן הן , הנחיות זה בכל מקרה של סתירה בין הנחיות הקרן להנחיות המופיעות באתר
 הקובעות.

  יש לפנות לתקציבנית טרם הגשת ההצעה לקרן לצורך קבלת יעוץ בכל מה שנוגע לבניית
 התקציב.

 


