
 

 

PROGRAM ADI: Chist-Era Era-Net Projesi 2019 
 

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 - 
Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge 
İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. 

AMACI: 

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and 
Communication Sciences & Technologies) ERA-Net projesinin temel amacı, uluslararası 
işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin 
desteklenmesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek 
veren farklı kuruluşlar katılmaktadır. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler 
arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. 

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: Bir proje; PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 milyon TL ile desteklenebilecektir. 

DESTEK ORANI: 
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel 
kuruluşlar %100 destek oranı ile desteklenecektir. 

SÜRESİ: Proje süresi 24 ya da 36 ay olarak seçilebilir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
1. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):    14 Şubat 
2020 17:00 

NASIL BAŞVURULUR? : CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak 

PROGRAMA AİT 

ÖZELLİKLER: 

Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular: 
a. Açıklanabilir Makine Öğrenmesi temelli Yapay Zeka (XAI) 
b. Çevresel Sürdürülebilirlik için Özgün Hesaplamalı Yaklaşımlar (CES) 

Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2019-
announcement adresinden ulaşabilirsiniz. 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 
https://h2020.org.tr/tr/haberler/chist-era-era-net-projesi-2019-yili-cagrisi-acildi 
http://www.chistera.eu/ 
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