
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program Adı: Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) 2021 Yılı Çağrısı 

Amacı: 

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa 
Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik 
araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve 
faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. 

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)  
TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve 
Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı 
hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.  

 Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs 
şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez. 

Bütçesi: 

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) hariç;  

 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. 

Destek Oranı: 

 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: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

Son Başvuru Tarihi: 
Uluslararası başvuru için son tari 24.02.2022 (17:00, CET) 
Ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih 03.03.2022 (TSİ: 17.30) 

Nasıl Başvurulur? : 
Uluslararası başvuru için https://ecall.ffg.at/Cockpit/Home?fid=42529808   
 
Ulusal ön başvuru için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Home?fid=42529808
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/


 
 

 

 

 

 

 

Programa Ait Özellikler: 

 ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, 
Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya 
katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. 
Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler 
sağlayan kuruluş olması beklenmektedir. 

 Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, 
TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.  

 Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, 
TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda 
her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak 
tanımlanması  zorunludur . Ancak, uluslararası projede aynı fakülte/enstitünün ayrı 
ortaklar olarak yer alması durumunda bu fakülte/enstitü için PBS üzerinde tek bir 
yürütücü kuruluş tanımlanmalıdır. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/pozitif-enerji-bolgeleri-ve-surdurulebilir-sehirler-
enped-2021-yili-cagrisi-acildi  
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