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ERA PerMed 2020 çağrısı 16/12/2019 tarihi itibarı ile açılmıştır. 
 
ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, 

Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir 
projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün 
sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 

 
Açılan çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri- 

Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı 
Perspektifi” olarak belirlenmiştir. 

 
İşbu çağrı ile şunlar hedeflenmiştir: 

• Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi, 

• Pre-klinik ve/veya klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve 
konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı ve/veya sağlık hizmetleri sistemlerinin 
optimizasyonu üzerine kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların 
teşvik edilmesi, 

• Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer 
sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya 
geldiği işbirliklerinin desteklenmesi. 
 
Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından toplamda 3 alan altında 5 modülde destek sağlanmaktadır. Söz 

konusu alan ve modüller şunlardır: 

• Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar 
o Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar 
o Modül 1B: Klinik Araştırmalar 

• Araştırma Alanı 2: Büyük Verinin Entegrasyonu ve BİT Çözümleri 
o Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı 

• Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetleri Uygulamaları 
o Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif 
o Modül 3D: Eğitim Stratejileri 

Bu araştırma alanları ve modüller dikkate alınarak sunulacak olan proje önerisi, araştırma alanları 
1 ve 2’ye bağlı en az bir modül ile araştırma alana 3’e bağlı en az bir modülü kapsamalıdır. 

 
İşbu destek programı kapsamında 1. Aşama önerilerin ortak çağrı sekretaryasına sunulması için 

son tarih 05/03/2020 iken, 2. Aşama öneriler ise 15/06/2020 tarihine kadar ortak çağrı sekretaryasına 
sunulacaktır. 

 
Söz konusu programa aşağıda belirtilen kuruluşlar başvurabilir: 

• Akademi ve araştırma enstitüleri 

• Sağlık sektörü çalışanları 

• Özel sektör KOBİleri 
 

İşbu destek programı TÜBİTAK 1071 - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma 
Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı 
kapsamında desteklenecek olup, başvurular Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden e-imzalı olarak 
yapılacaktır. 



İşbu destek kapsamında sunulacak olan projeler için üst limit 36 aydır. Ayrıca, talep edilen ulusal 
bütçe proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi hariç proje başına 1.500.000₺’yi geçmemelidir. Bununla 
birlikte, söz konusu bütçe yürütücü kuruluş başına yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma 
hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000₺’yi özel kuruluşlar içinse 1.000.000₺’yi 
geçmemelidir. 

 
Ayrıca, proje faaliyetlerine bağlı olarak yapılacak seyahatler için 50.000₺, diğer bilimsel 

etkinliklere katılım sağlamak için 30.000₺ olmak üzere 80.000₺’ye kadar ön ödeme yapılabilmektedir. 
 
Program kapsamında destek oranları şu şekildedir: 

• Yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları 
için %100 

• Büyük işletmeler için %60 

• KOBİler için %75. 
 

Detaylı bilgi alabilmek için ulusal başvuru koşullarına şu adresten ulaşabilirsiniz: 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/era_permed_2020_yili_cagrisi_ulusal_basvur

u_kurallari.pdf 
 
 

 
Bilgilerinize sunulur. 
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