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 EuCRFהמרכז האירופי למחקר ומימון פועל בשלושה
תחומים:
» פרוייקטים במימון בינלאומי
» מחקר
» בנייה ויישום אסטרטגיה מדעית ומחקרית למוסדות
אקדמיים וארגוני מחקר
פרוייקטים במימון בינלאומי
בתחום של פרוייקטים במימון בינלאומי אנו גאים בהיכרות עם
(והידיעה המקפת של) מקורות בינלאומיים לתמיכה במו"פ ,כמו
גם הדרכים להגיע אליהם ולהצליח בבקשות המוגשות אליהם
לתמיכה בפרוייקטים של מו"פ .המרכז מציע גם את יכולותיו
המוכחות ונסיונו הרב בניהול פרוייקטים כאלה כמו גם בפעילויות
דיסמינציה הנדרשות בפרוייקטים כאלה וכן במסחור תוצרי
הפרוייקטים הללו.

מחקר
תחומי המחקר של המרכז נודעים בעיקר לחברה וכלכלה ,ניהול,
חינוך ,תרבות ואתיקה ומדעים קשורים נוספים.
כארגון מחקר ,המרכז מציע את יכולותיו המחקריות ,המדעיות
והמתודולוגיות ,תוך שימת דגש על מחקר ברמה עילית ותוך
תרומה לעיצוב ופיתוח המתודולוגיות המדעיות כנדרש.
למרכז יכולות מחקר במדעי החברה והאדם; ניהול ,ארגון ומימון;
כלכלה וסחר בינלאומי; משפט; מדעי ההתנהגות; תכנון מערכות
חינוך ומחשבת החינוך; תרבות ורב-תרבותיות; פילוסופיה
ואתיקה; מגדר וכן מתודולוגיה ,כישורי מחקר ותכנון תהליכי.

בנייה ויישום אסטרטגיה מדעית ומחקרית למוסדות
אקדמיים וארגוני מחקר
המרכז פיתח והוא מציע את תכניתו הייחודית לבנייה ויישום
אסטרטגיות למערכות אקדמיות ומוסדות מחקר.
כאן ,המרכז מסייע לארגון עימו אנו עובדים להעלות את דירוגו
הבינלאומי ואת רמת המשיכה שלו לסטודנטים ואנשי סגל
ברמות גבוהות .אנחנו מציעים כאן תהליך מובנה שראשיתו
בניתוח תפקודי מבחינה מדעית ומחקרית שיאפשר גם בחינה
מתמדת של ביצועי הסגל ,הארגון והנהלת הארגון .בהמשך
נעשה פיתוח מדיניות ארגונית ועיצוב תכניות פעולה שיבטיחו
מצוינות מחקרית ושיפור היעולת הארגונית למשוך כספי מחקר.
לבסוף ,המרכז עובד עם הארגון לבניית תכנית אסטרטגית
ותכנון תפור לפי מידה ליישומה שאנו מסייעים לביצועו.

***
המרכז האירופי למחקר ומימון היה מעורב בתכנון וביצוע
מחקרים ובעיצוב ומימוש אסטרטגיות ותכניות מימון למחקר
המגדילים את המימון החיצוני לארגונים אקדמיים
ותעשייתיים בבריטניה ,ישראל ,דנמרק ,סלובניה ועוד שבהם
מילאו המרכז והצוותים שלו .היינו מעורבים בהכנת הצעות
המחקר ,ניהול הפרוייקט וביצוע עבודות מחקר בפרוייקטים
רבים במסגרת תכניות המסגרת האירופיות ותכניות נוספות
במימון בינלאומי ,לרבות ,PreGenesys ,Coll-Plexity ,NEWS
BluePharmTrain ,TrainBioDiverse ,HotZyme ,MoCaSin
ועוד.

המרכז מסייע לארגונים עימם אנו עובדים בהכנת פרוייקטים
ובמימושם בפועל .בכך נכלל זיהוי מקורות המימון וקורות קוראים
רלבנטיים ,התאמה לנושאי המחקר הנדרשים ,תכנן ותקצוב
הפרוייקט וכן סיוע בהכנת הבקשה כך שתתאים באופן המיטבי
לדרישות וציפיות גורם המימון ובאיתור והתקשרות עם שותפים
פוטנציאליים.
במהלך חיי הפרוייקט אנו מסייעים בקואורדינציה של הפרוייקט,
ניהול וניהול פיננסי של הפרוייקט ,ניהול סודיות הקניין הרוחני,
הפצת תוצרי הפרוייקט ,מעקב והערכה ,דיווח ומטלות אחרות,
בדרך-כלל כשותפים בפרוייקט.
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