
 

PROGRAM ADI: ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) 
 

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

Ufuk 2020 

AMACI: 

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, 
TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı 
kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde 
yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma 
programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım 
etmektir. 
Bu çağrının amacı, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili 
önemli soruları ele alacak çok uluslu, işbirliğine dayalı araştırma projelerini desteklemektir. 
Araştırma projeleri, diğerlerinin yanı sıra somatosensör sistemi de dahil olmak üzere tüm 
duyusal modalitelerin araştırılmasını içerebilir. Bu çağrıda, modaliteler arasındaki sinerjileri 
ve çoklu duyusal disfonksiyonu ele alan araştırma soruları da teşvik edilmektedir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI / 

ARAŞTIRMACISI OLMA 

ŞARTLARI): 

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma 
hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma 
düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye 
şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası 
Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın 
Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.  
• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 
1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır. 

BÜTÇESİ: 

Talep edilen ulusal bütçe, proje başına Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç 
1.500.000 TL’yi,  
 Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 
Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç 720.000 TL’yi,  

 Özel kuruşlar için kurum hissesi  dâhil 1.000.000 TL’yi geçmemelidir. 

DESTEK ORANI: 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları 
%100 destek oranı ile desteklenecektir.  
• Özel kuruluşlarda; a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı, b) KOBİ'lerin bütçesinin 
%75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır. 

SÜRESİ: en fazla 36 ay 

SON BAŞVURU TARİHİ: son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET) 

NASIL BAŞVURULUR? : 
ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi  
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

PROGRAMA AİT 

ÖZELLİKLER: 

NEURON 2020 çağrısı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve 
translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen 
alanlardan en az birisini kapsamalıdır: 

 Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma. 

 Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya 
rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma. 

https://ptoutline.eu/app/neuron_sensory
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


 

Aşağıda yer alan araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışında tutulmaktadır: 

 Kronik ağrı 

 Zihinsel bozukluklar ve nörolojik hastalıkların etkisiyle (ör. inme) olan 
halüsinasyonlar ve his bozulması 

 Nörolojik bozukluklara bağlı göz hareket bozuklukları 

 Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) 
tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar 

 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-
uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi 
ulusal başvuru kurallarının 
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2020-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2020-acildi
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/neuron_jtc2020_surec_dokumani.pdf
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php

