
 

 

 

PROGRAM ADI: SEA-EU JFS Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama 
Programları 

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

TÜBİTAK 

AMACI: 

Güneydoğu Asya-Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programının 
(SEA-EU JFS) amacı, Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında Bilim 
ve Teknoloji alanındaki bağlantıları, daha önceki çalışmaları da 
kullanarak geliştirmek; güçlü bir seviyeye getirmek; kurumlar 
arasında derin bağlantılar oluşturarak Bilim ve Teknoloji alanındaki 
işbirliklerine güçlü bir ivme kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların, 
kalıcı ve yenilikçi ortak işbirliklerini güçlendirerek, Avrupa-
Güneydoğu Asya işbirliklerini önemli ölçüde geliştireceği 
beklenmektedir. 
 
 
 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI / 

ARAŞTIRMACISI OLMA 

ŞARTLARI): 

 
1-Araştırma ve Teknoloji Geliştirme kuruluşları,  
2-yüksek öğretim kurumları, üniversite dışındaki araştırma 
kuruluşları,     
 3-şirketler (ulusal düzenlemelere bağlı olarak) tarafından proje 
önerisi sunulabilir. 
 
SEA-EU JFS Bilim ve Teknoloji Çağrısına (S&T Call) nanoteknoloji 
ve entegre su kaynakları yönetimi tematik alanlarında dördüncü 
teknoloji hazırlık seviyesine kadar olan temel araştırma proje 
önerileri ile başvuru yapılabilir.  
 
SEA-EU JFS İnovasyon Çağrısına (Innovation Call) bulaşıcı 
hastalıklar ve akıllı şehirler tematik alanlarında en az üçüncü 
teknoloji hazırlık seviyesine sahip olan proje önerileri ile başvuru 
yapılabilir.  
 
 
 
 



 

 

 

BÜTÇESİ: - 

DESTEK ORANI: 

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

SÜRESİ: 36 ay (Max.) 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
Uluslararası son başvuru tarihi: 18 Ekim 2019                                               
Ulusal son başvuru tarihi: 25 Ekim 2019 

NASIL BAŞVURULUR? : 

Proje önerileri, PT-Outline web aracı kullanılarak elektronik olarak 

gönderilecektir. 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs19IN   

 

PROGRAMA AİT ÖZELLİKLER: 

 
Bilim-Teknoloji ve İnovasyon alanlarında açılan çağrılar 
kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa 
ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından 
oluşan proje önerileri desteklenecektir. Çağrıya katkıda bulunan 
ülkeler : Çağrıya katılım sağlayan ülkeler, (1=Entegre su kaynakları 
yönetimi, 2=Nanoteknoloji) 
Brunei, (2) Bulgaristan, (1+2) Kamboçya, (1+2) Çek Cumhuriyeti, 
(1+2) Almanya, (1+2) Endonezya, (1+2) Laos, (1+2) Letonya, (1+2) 
Myanmar, (1+2) Filipinler, (1+2) İsviçre, (1+2) Tayland, (1+2) 
Türkiye, (1+2) Vietnam, (1) 
 
 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-
programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-
ortak-fonlama-programi-southeast-asia-europe-joint 
 
https://www.sea-eu-jfs.eu/ 
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