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“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Çark” 

 

Program Adı: 
Era-Net ICRAD “Zoonotik Hastalıklar Araştırmalarına Tek Sağlık Yaklaşımı” 
Çağrısı Açıldı! 

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

Ufuk 2020 

Amacı: 

ICRAD projesi ikinci çağrısının genel amacı; hayvan-insan-çevre etkileşimine 
odaklanan zoonotik hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, hayvan 
sağlığının ve bunun sonucunda hayvan refahının iyileştirilmesi için yapılacak 
çalışmaları ve yeni aşı-teşhis teknolojisi platformları geliştirecek ortak 
araştırma ve inovasyonu desteklemektir. Çağrı viral, bakteriyel, parazitik, 
prion ve mantar enfeksiyonlarını kapsayacaktır. Bulaşmada yaban hayatı ve 
diğer vektörlerin (eklem bacaklılar dâhil) rolü de önemli bir odak noktası 
olacaktır. 

Kimler Başvurabilir? 
 
(Proje Yürütücüsü /  
İştirakçisi / Ortağı /  
Araştırmacısı Olma  
Şartları): 

• 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) başvuru sahibi 

olabilmektedir. 

Proje yürütücülerinin;  

• Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş 

hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte 

uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir.  

• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları 

durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış 

olmaları yeterlidir.  

• Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, 

kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı 

personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir. 

Bütçesi: Proje bütçesi en fazla 1.000.000 TL olabilir. 

Destek Oranı: • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 
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kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden 

%100 destek oranı ile desteklenecektir. 

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden 

%60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek 

oranı ile desteklenecektir.  

Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

Son Başvuru Tarihi: 

• 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için 

son tarih: 15.12.2021 

• 1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son 

tarih: 22.12.2021 

• 2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için 

son tarih: 30.04.2022 

Nasıl Başvurulur? : 

• Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile 

yürütülecektir. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal 

başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca 

elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir. E-imza 

sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması 

gerekmektedir. 

• Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje 

başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak 

araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu 

yapılması zorunludur.  

• 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.  

• Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun 

değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu 

olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının 

detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru 

kurallarına ulaşmak için tıklayınız.  

Programa Ait Özellikler: 

Projelerin aşağıdaki 2 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha 
fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir.  

1- Hayvan-İnsan-Çevre etkileşiminin daha iyi anlaşılması 
2- Tespit ve Önleme 
     a. Aşı Teknolojisi Platformları 
     b. Tanı Teknolojisi Platformları 

Çağrı ile ilgili 8 Ekim 2021 tarihinde bir webinar gerçekleştirilecektir. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı 
bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası proje başvurusu 
yapabilmek için https://www.submission-icrad.eu/call2/ adresi 
incelenmelidir. 

 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/icrad_2._cagri_ulusal_basvuru_kurallari.pdf
https://www.submission-icrad.eu/call2/

