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“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Çark” 

 

 

 

 
Program Adı: Concenrated Solar Power (CSP) Era-Net 2021 Yılı Ek Çağrısı Açıldı! 

Amacı: 
Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin 
ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve 
güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır. 

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)  

Bütçesi: 

• Proje başına 2.500.000 TL’yi, 

• Yürütücü kuruluş başına; 

− Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu 
kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi, 

− Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz. 
 
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 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: En Çok 36 ay 

Son Başvuru Tarihi: 
1. aşama uluslararası başvuru için son tarih: 03.12.2021 
1. aşama ulusal başvuru için son tarih: 07.12.2021 

Nasıl Başvurulur? : 
https://csp-eranet.eu/calls/additional ve https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

 

Programa Ait Özellikler: 

CSP Eranet projesi altında açılacak olan CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, 
İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama ajansları katılım göstermektedir. Başvurulacak olan 
projelerin konsorsiyumlarının çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 3 bağımsız 
katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın sanayi 
kuruluşu olması beklenmektedir. 
Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır: 

https://csp-eranet.eu/calls/additional
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


KTÜ 
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Çağrı Bilgilendirme Formu 

 
 

 

 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fak. Zemin Kat 
61080 TRABZON 

 0462 377 2629 

 

 
ktutto@ktu.edu.t

r 
 

Doküman No: FRM.108 Yayın Tarihi: 15.03.2019 Revizyon Tarih / No: 22.03.2021/02 Sayfa: 2/2 

 

“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Çark” 

• Gelişmiş doğrusal Fresnel güneş enerjisi teknolojisi 

• Merkezi alıcı sistemli (eritilmiş tuz) parabolik oluk kolektörler 

• Silikon yakıtlı parabolik oluk kolektörleri 

• Açık hacimsel hava alıcı teknolojisi 

• Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi 

• Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri 

• Çok kuleli ışın sistemi 

• Gelişmiş termal enerji depolama 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/concenrated-solar-power-csp-era-net-2021-yili-
ek-cagrisi-acildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


