JPND Çağrısı Bilgi Notu
JPND Nörodejeneratif Hastalıklar Ortak Programlama İnisiyatifi (The EU Joint Programme –
Neurodegenerative Disease Research) kapsamında 2018 yılında “'Nörodejeneratif Hastalıklar
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Çok Uluslu Araştırma Projeleri” konulu çağrı açılmıştır.
Çağrı Takvimi:
ARDEB kapsamında

08/01/2018

Birinci Aşama Başvuru Başlangıcı

06/03/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasına Birinci Aşama Başvurusu için Son Tarih
(16:00 CET)

13/03/2018

TÜBİTAK Birinci Aşama Proje Önerisi Formunun Online Başvurusu için
Son Tarih

10/04/2018

TÜBİTAK Birinci Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin
Gönderilmesi için Son Tarih

08/06/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasından İkinci Aşama Başvuru Daveti
Gönderilmesi

25/06/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasına İkinci Aşama Başvurusu için Son Tarih
(16:00 CET)

02/07/2018

TÜBİTAK Birinci Aşama Proje Önerisi Formunun Online Başvurusu için
Son Tarih

31/07/2018

TÜBİTAK Birinci Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin
Gönderilmesi için Son Tarih

Ekim 2018

İkinci Aşama Başvuru Değerlendirmelerinin Tamamlanması ve Sonuçların
Duyurulması

Nisan 2019

Projelerin başlaması

TEYDEB kapsamında

08/01/2018

Birinci Aşama Başvuru Başlangıcı

06/03/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasına Birinci Aşama Başvurusu için Son Tarih
(16:00 CET)

09/03/2018

TEYDEB ön kayıt işlemlerinin PRODİS üzerinden tamamlanması
(online), gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı
olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarih
(Türkiye saati ile 17.00)

08/06/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasından İkinci Aşama Başvuru Daveti
Gönderilmesi

25/06/2018

JPND Ortak Çağrı Sekretaryasına İkinci Aşama Başvurusu için Son Tarih
(16:00 CET)

Ekim 2018

İkinci Aşama Başvuru Değerlendirmelerinin Tamamlanması ve Sonuçların
Duyurulması

Ekim-Kasım
2018

İkinci Aşama Başvuru Değerlendirme Sonuçları Olumlu Olan Projeler İçin
TÜBİTAK - 1509 Programına Proje Başvurusu Alınması

Nisan 2019

Projelerin başlaması

Çağrı Kapsamı:
Orijinal Çağrı metni için tıklayınız. Aşağıdaki çeviri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
2018 yılında açılan çağrının amacı, nörodejeneratif hastalıkların bakım hizmetlerinde hem
sistemsel ve altyapı kapsamında hem de hastalar ve hasta yakınları tarafından karşılaşılan
zorluklara çözüm arayacak çok uluslu, yenilikçi, çok disiplinli ve yüksek hedefleri olan
araştırma projelerini desteklemektir.
Bu bağlamda, çağrıya sunulacak olan projelerin aşağıda yer alan hedeflerden en az birini
kapsaması gerekmektedir.



Demanslı veya Nörodejeneratif Hastalık sahibi hastaların da katılımıyla, hastalıklarda
bakım hizmetleri ve yolakların araştırılması
Hastalığın tanısını ve ilerlemesini etkileyen faktörler





Demanslı veya Nörodejeneratif Hastalık sahibi hastaları ve kayıt dışı bakıcılarını
izlemede sonuç ölçütleri
Hastaların palyatif bakımı
Hastalık nezdinde müdahalelerin maliyet verimliliği, ulaşılabilirliği ve ilgili etik
hususlar

Detaylı bilgi içeren çağrı metnine, çağrı duyurusu linkinden ulaşılabilmektedir.
Uluslararası Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje tekliflerinde, çağrı metninde belirtilen en az 3
ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Konsorsiyumda yer
alacak proje ekibi sayısı en az 3 ve en fazla 6 olabilmektedir. Bununla birlikte çağrı metninde
belirtilen özel koşullarda bu sayı 7’ye çıkabilmekte ve bir projede aynı ülkeden en fazla 2
ortak yer alabilmektedir. Amerika, Kanada gibi JPND üyesi olmayan ülkelerden partnerler,
projelerde ancak kendi fonlarını sağlayarak yer alabilirler.
JPND 2018 çağrısında başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır. İlk aşamada,
ön başvurular (pre-proposals), oluşturulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından
elektronik olarak sunulacaktır. Birinci aşaması 6 Mart 2018 tarihinde kapanacak olan çağrıya
başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, Çağrı Sekretaryasının websitesindeki online
başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Türkiye’den başvuran akademik proje
ekiplerinin, ortak çağrı Sekretaryasına sunulan ön öneriye ek olarak, 13 Mart 2018 tarihine
kadar TÜBİTAK ARDEB’e de ardeb.pbs.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
TÜBİTAK

1001

Programı

birinci

aşama

başvurularını

gerçekleştirmeleri

gerekmektedir. Türkiye’den başvuru yapan, TÜBİTAK 1509 kapsamında desteklenecek olan
firmaların ise, 9 Mart 2018 tarihine kadar TEYDEB ön kayıt işlemlerini PRODİS
üzerinden tamamlayarak (online), gerekli ön kayıt belgelerini ve personel özgeçmişlerini
basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK TEYDEB yazışma adresine göndermeleri
gerekmektedir.
Birinci Aşamada Uluslararası Ortak Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler İkinci
Aşama başvuruya davet edilerek, konsorsiyum koordinatörü tarafından (full proposal)
sunulacaktır. Türkiye’den başvuran araştırmacıların İkinci Aşama başvuruları sırasında da
ardeb.pbs.tubitak.gov.tr adresinden online olarak 1001 Programı’na proje başvurusunda
bulunması beklenmektedir. Yalnızca İkinci Aşama başvuru değerlendirme sonuçları olumlu
olan firmalar için TÜBİTAK - 1509 Programına proje başvurusu alınacaktır. TÜBİTAK

ARDEB’e yapılan başvurularda, Birinci Aşamada projenin Türkçe özetinin eklenmesi
beklenirken, İkinci Aşamada İngilizce full proposalın eklenmesi gerekmektedir.
Projede yer alan her araştırma ekibi, çağrı metninde belirtilen, kendi ülkesindeki fonlayıcı
kurum tarafından ve o kurumun/ ülkenin yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir.
Türkiye’den başvuran araştırmacılar TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı
kurallarına uygun şekilde desteklenecek olup, firmalar TÜBİTAK 1509 Programı
kapsamında desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı
metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal başvuru koşullarını sağlaması
gerekmektedir.
Çağrıya katılan ülkeler vb. bilgilere JPND web sitesinden ulaşılabilir.
Ulusal Başvuru Süreci:

ARDEB Süreci
Ortak Çağrı Sekretaryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK’a sunulacak
olan JPND 2018 Yılı Uluslararası Ortak Çağrısı Birinci Aşama Proje Önerisi Başvurusu,
online

olarak

ardeb.pbs.tubitak.gov.tr

adresinden

13

Mart

2018

tarihine

kadar

gerçekleştirilmeli ve imzalı başvuru formu çıktısı 10 Nisan 2018 tarihine kadar TÜBİTAK
Uluslararası

İşbirliği

Daire

Başkanlığı

AB

Çerçeve

Programlar

Müdürlüğü’ne

gönderilmelidir.
TÜBİTAK’a sunulacak Birinci Aşama başvuru formunda, ortak çağrı Sekretaryasına
sunulan İngilizce öneriden farklı olarak, Türk ortakların yapacağı çalışmaların daha
detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.
Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk
proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir.
Basılı kopya gönderimi için;
Derya DÖNERTAŞ
TÜBİTAK
UİDB AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara

İrtibat Noktası:
A.Özge GÖZAY
Derya DÖNERTAŞ
jpnd@tubitak.gov.tr
ncphealth@tubitak.gov.tr
ARDEB - Proje Bütçesi-Süresi:
a) Türkiye’den başvuran proje yürütücüleri tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için
destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç)
720.000 TL’dir.
b) Projelerin süresi en fazla 36 ay olabilir.
c) Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
d) Kurum hissesi toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar
120.000 TL’dir.
e) ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb.
Faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan
bütçeye ilave olarak 15.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 25.000 TL olacak
şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

Önemli Hususlar:
Projede Etik Kurul Onayı gerektiren çalışma varsa, Etik Kurul Onay belgenizin TÜBİTAK’a
mümkünse birinci aşama, değilse ikinci aşama başvurusu sırasında mutlaka iletilmesi
gerekmektedir. Bunun yanında, projenizde Yasal/Özel İzin Belgesi almanızı gerektiren bir
durum varsa, belgenin mümkünse birinci aşama, değilse ikinci aşama başvurusu sırasında
mutlaka TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

TEYDEB Süreci
Türkiye’den katılan firmaların TEYDEB ön kayıt işlemlerini PRODİS üzerinden
tamamlanması (online), gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı olarak
posta veya kurye ile TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarih 9 Mart 2018 Türkiye saati ile
17.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. Yalnızca

uluslararası İkinci Aşama başvuru değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK
1509 programı Proje Öneri Bilgileri Formu'nun (AGY103) doldurulması gerekmekte
olup, bu durumda olan firmalara İkinci Aşama başvuru değerlendirme sonuçları açıklandıktan
sonra TÜBİTAK - TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Türkiye’den Katılan Firmalar İçin Ön Kayıt Süreci
Ön kayıt başvurusu yapılabilmesi için öncelikle TÜBİTAK online başvuru sistemine
(PRODİS) kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşama sonrasında PRODİS sistemine giriş
yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve
taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı "Proje Ön Kayıt Formu" ve ön kayıt formunda
belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgelerin ve projede görev alan personel özgeçmişlerinin
posta veya kurye yoluyla 9 Mart 2018 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB'e iletilmesi
gerekmektedir.
Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine e-posta
gönderebilirsiniz.
Yazışma adresi:
TÜBİTAK-TEYDEB
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere/ANKARA

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında:
Desteklenen Ar-Ge aşamaları


Destek sağlanacak projelerin:
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri
çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta,
araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), ‘’teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün’’,
‘’teknolojik süreç yeniliği’’ odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri
olan projeler desteklenmektedir:
a)
b)
c)
d)

Yeni ürün üretilmesi,
Ürün kalitesi veya standardımanın yükseltilmesi,
Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

Desteklenen Giderler
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Personel giderleri,
Seyahat giderleri,
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
Malzeme ve sarf giderleri,
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör ArGe kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge
hizmet giderleri,

Destek Miktarı
Büyük firmalarda proje giderlerinin %60’ı, KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe olarak
desteklenmektedir.

