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PROGRAM ADI: Nadir Hastalıklar Alanında Uluslararası Disiplinler Arası Ağ Oluşturma 

Desteği Çağrısı 

 

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

TÜBİTAK 

AMACI: 

EJP RD'deki Ağ Desteği Programının (NSS) amacı, sağlık uzmanları, araştırmacılar 

ve hastaların nadir hastalıkları ve nadir kanserleri hakkında bilgi paylaşımını teşvik 

etmektir. 

NSS ayrıca nadir görülen hastalıklar veya nadir kanserler ile ilgili yeni ve mevcut 

araştırma ağlarına Avrupa'daki genellikle yeterince temsil edilmeyen ülkelerin 

katılımını sağlamayı veya artırmayı amaçlamaktadır. 

Program, işbirliklerini güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak için yeni 

araştırma ağları veya mevcut / genişleyen araştırma ağları için atölye çalışmalarının 

veya konferansların organizasyonunu teşvik etmek için başvuru sahiplerine finansal 

destek sağlayacaktır. Bu çalıştayların veya konferansların odak noktası, araştırma 
sonuçları ve yenilikçi çözümlerin (sonuçları) yanı sıra farklı paydaşlar arasındaki 

işbirliğini güçlendirmek olmalıdır. Bu ağ oluşturma etkinliklerinin sonuçları 

gelecekteki işbirliği ve yeni araştırma çabalarına yol açabilir. Başvuru yapan 

konsorsiyumun, diğer katılımcıları ağ oluşturma etkinliğine katılmaya davet 

etmesine izin verilir.  

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI / 

ARAŞTIRMACISI OLMA 

ŞARTLARI): 

Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren 

üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık 

hizmetleri uzmanları ile hasta desrnekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru 

yapabilir. 

BÜTÇESİ: Üst limit 30.000 Avro 

SÜRESİ: 
Başvurunun planlanan etkinlik tarihinden en az 6 ay önce yapılmış 

olması gerekir  

SON BAŞVURU TARİHİ: 
Etkinlik tarihinin başvuru tarihinden en fazla 12 ay 

sonrasına planlanmış olması gerekir 

PROGRAMA AİT 

ÖZELLİKLER: 

Nadir hastalıklar alanında uluslararası düzeyde var olan ve/veya yeni oluşturulacak 

araştırma ağlarında 

 Bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı; 

 Hasta organizasyonları ile hastaların araştırma projelerine katılımını teşvik 

eden; hasta – araştırmacı bağlantısının kurularak güçlendirilmesine katkı 
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sağlayan; 

 Nadir hastalıklar araştırmalarına katkı sunacak EJP RD veya başka nadir 
hastalıklarla ilişkili proje çağrılarına yenilikçi, araştırma projesi başvurusu 

hazırlanmasını teşvik eden bilimsel işbirliklerinin oluşturulması için  

Çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve/veya konferans düzenleme desteği 

verilecektir., 

 En az 3 farklı ülkeden 3 geçerli ortak çağrıya başvuru yapabilir.  

 Konsorsiyumda en fazla 10 ortak yer alabilir. 

 Hasta derneği/Savunucuları katılımı cesaretlendirilmektedir 

 Katılımcı sayısında sınır yoktur.  

 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 
Çağrıyla ilgili tüm bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız. 

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklar-alaninda-uluslararasi-
disiplinler-arasi-ag-olusturma-destegi-cagrisi-basvurulara 
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