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ICT-AGRI 2, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 

tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında 

desteklenen bir ERA-NET projesidir. ICT-AGRI 2 

projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) temsil 

etmektedir. 

 

ICT-AGRI 2 2017 Proje Çağrısı, 23 Ocak 2017 

tarihi itibari ile açılmıştır. Proje başvuruları 21 

Nisan 2017 - Merkezi Avrupa zaman dilimine 

göre saat 17:00’ye kadar elektronik ortamda 

http://ict-agri.eu/ adresinden alınacaktır.   

 

2017 çağrısında projeleri başarılı bulunan 

Türkiye'den firmalara (Türkiye’de yerleşik 

sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek 

verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için 

%60, KOBİ’ler için %75’dir. 1509 Uygulama 

Esasları'nı TÜBİTAK web sitesinden 

edinebilirsiniz. 

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/

uluslararasi-ortakli-destek-

programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar) 

 

Çağrıya ait internet sayfasından                

(http://ict-agri.eu/) çağrıyla ilgili her türlü 

dokümana ve detaylı bilgilere erişilebilir, proje 

ortağı arayabilir, ortak arayan projeleri görebilir, 

proje başvurusunda bulunabilirsiniz. 

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKE ve BÖLGELER 

Türkiye, Arjantin, Belçika, İsviçre, Almanya, 

Murcia (İspanya), Endülüs (İspanya), Finlandiya, 

İtalya, İrlanda, Litvanya, Hollanda, Yeni Zelanda. 

 

 

 

ÇAĞRI KONULARI 

1. Karar Destek için sensor verisi kullanımı 

üzerine tarımsal araştırma 

2. Hassas Tarım için uygulamalar (yazılım)  

geliştirilmesi 

3. Çiftlik Yönetim Sistemleriyle üçüncü parti 

uygulamaların entegrasyon durumları 

Çağrı konularının detayları ve isterlerine 

http://ict-agri.eu/ adresinden erişilebilmektedir. 

PROJE BÜTÇE ve SÜRELERİ 

Proje bütçeleri için belirlenmiş bir alt veya üst 

sınır bulunmamaktadır. 

Proje süresi en fazla 36 aydır. Proje süresi için 

belirlenmiş bir alt sınır bulunmamaktadır. 

ÇAĞRI TAKVİMİ 

23 Ocak 2017: Çağrı açılış tarihi. 

21 Nisan 2017, 17:00 CET: Proje başvurularının 

son teslim tarihi. (Uluslararası başvuru) 

28 Nisan 2017, 17:30 TSİ: TEYDEB 1509 

Programına son başvuru tarihi. 

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI 

ICT-AGRI 2 başvuru süreci, proje önerisi 

(proposal) sunulması şeklinde tek adımlı bir 

süreçtir. Başvurularda ilk koşul http://ict-agri.eu/ 

internet adresinde kayıtlı kullanıcı olunmasıdır. 

http://ict-agri.eu/node/14157 bağlantısını takip 

ederek internet adresine ve çağrıya kayıt işlemi 

gerçekleştirilebilmektedir. Sonrasında ise 

http://ict-agri.eu/node/13802 adresinden nasıl 

başvuru yapılacağına ilişkin yönergelere 

ulaşılabilmektedir. Proje başvurusu, proje 

konsorsiyumundaki ortak kuruluşlar adına proje 

koordinatörü tarafından, 21 Nisan 2017 (saat 

17:00 CET) tarihine kadar ICT-AGRI 2 internet 

adresi üzerinden yüklenecektir. 

 

http://ict-agri.eu/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.manunet.net/
http://ict-agri.eu/
http://www.manunet.net/
http://ict-agri.eu/node/14157
http://ict-agri.eu/node/13802
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TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR 

Türkiye'den katılan firmaların TEYDEB 1509 

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 

Programına başvurusu 28 Nisan 2017 Saat: 17:30 

tarihine kadar PRODİS üzerinden 

(https://eteydeb.tubitak.gov.tr/) yapılmalıdır. 

GEÇERLİ PROJE ORTAKLIKLARININ YAPISI 

Projelerin; 

a. Çağrı Konusu 1 ve 2 için en az üç ülkenin 

katılımı ile 

b. Çağrı Konusu 3 için farklı ülkelerden olmak 

kaydıyla en az bir uygulama geliştirici ortak ve en 

az bir Çiftlik Yönetim Sistemi ortağı katılımı ile 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ 

DESTEKLEME PROGRAMI 

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne 

bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer 

yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye 

şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe 

şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük 

firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı 

bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 

AYNI PROJEDE TÜRKİYE'DEN BİRDEN FAZLA 

KURULUŞ OLMASI 

Aynı projeye Türkiye’den birden fazla kuruluşun 

katılması halinde, bu kuruluşlar ortak proje 

önerisi başvurusunda bulunmalıdır. Aynı 

uluslararası projede yer alan kuruluşların ayrı 

başvuru yapmaları durumunda, bu başvurular 

kabul edilmez. Ortak proje başvurusu tek bir 

proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların 

proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve 

bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır. 

 

ÇAĞRI ve ICT-AGRI 2 HAKKINDA BİLGİ İÇİN 

http://ict-agri.eu/ 

http://www.tubitak.gov.tr 

 

Taner BAHADIR 
Bilimsel Programlar Uzmanı 
TÜBİTAK – TEYDEB  
Tel: +90 312 298 94 54   
e-posta: taner.bahadir@tubitak.gov.tr 

http://ict-agri.eu/
http://www.tubitak.gov.tr/

