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1709 – EUREKA-EUROSTARS

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
Başvuruda bulunabilecek kuruluşlarının aşağıdaki tanımlara uyması gerekmektedir.
a) Sermaye şirketleri,
b) Yükseköğretim kurumları,
c) Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,
d) Eğitim ve araştırma hastaneleri,
e) 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları.
Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri,
eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma
altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en
az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilir. Bu çağrı kapsamında sunulan
projelerde sermaye şirketi Yürütücü Kuruluş (Muhatap Kuruluş) olmalıdır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile
desteklenir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için
%60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu
araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.
Desteklenen Gider Kalemleri
Sermaye şirketlerinin desteklenen gider kalemleri
a) Personel giderleri
b) Seyahat giderleri
c) Danışmanlık giderleri (Ayrıca bkz. 10.2.a)
ç) Hizmet alımı giderleri (Ayrıca bkz. 10.2.a)
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Genel gider (Uluslararası Eurostars projesinde koordinatör olması durumunda
%20, bunun dışındaki sermaye şirketleri için %10)
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf
üniversitelerinde desteklenen gider kalemleri
a) Personel giderleri
b) Bursiyer giderleri
c) Seyahat giderleri
ç)Kurum hissesi (Yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde uygulanacak
kurum hissesi oranları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar
doğrultusunda, her yıl için hesaplanan performans puanlarına göre belirlenir.)
d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
e) Malzeme ve sarf giderleri
f) Hizmet alımı giderleri
g) Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
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3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Başvuru dönemini ve zamanını çağrıların yayımlandığı sayfadan takip edebilirsiniz.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Ulusal proje ön başvuruları ve ikinci aşama başvuruları sadece elektronik ortamda
http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje
Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılmaktadır.
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