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Değerli Araştırmacılarımız,  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, rektörlüğe bağlı bir koordinasyon 
ofisi olup ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından üniversitemiz araştırmacılarının azami ölçüde 
faydalanması, araştırmacılarımızın kaliteli proje sunma potansiyelinin arttırılması ve proje başvuruları için 
araştırmacıların teşvik edilmesi amacına  yönelik olarak hizmet vermektedir. 

2018 Mart-Nisan  ayları için yayınlanan ulusal ve uluslararası çağrıları, hibe duyuruları, bilgi günleri, proje 
pazarları hakkında bilgiye erişiminizi kolaylaştırmak ve Üniversitemizde süregelen faaliyetler hakkında sizleri 
bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız 2018 yılına ait ikinci bülteni bilgilerinize sunuyoruz.  

Saygılarımızla, 

İMÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi 
 
 
İLETİŞİM :  
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Ünalan Mah, D-100 Karayolu, Kuzey Kampüs, F Blok  
Oda: 129, Ünalan, İstanbul 
Tel: 0 216 280 20 16 (Ofis Başkanı Doç. Dr. Murat Kazancı, Uzman Jale Arslan) 
Web: http://pgko.medeniyet.edu.tr/tr  
E-posta: proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr    
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A)ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER 
 
Üniversitemizin İlk Ufuk 2020 Programı Projesi, Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün MIDIDP İsimli Projesi Marie 
Sklodowska Curie Programı Kapsamında Desteklenecek!  

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyemiz Prof. Dr. Hasan Güçlü’nün “MIDIDP: 

Modeling Infectious Diseases in Dynamic Populations with Relocation and Refugeeism” (Sığınmacı ve Mülteci 

Problemi Olan Dinamik Toplumlarda Bulaşıcı Hastalıkların Modellenmesi) isimli projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 

Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslar kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje 

üniversitemizin Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenecek ilk projesidir. Prof. Dr. Hasan Güçlü proje 

kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Maral ile birlikte 

demografi ve göç verilerini kullanarak bilgisayar ortamında ülkemizin ve Avrupa ülkelerinin sanal modellerini 

oluşturacak; bu popülasyonlar üzerinde grip ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların simülasyonlarını 

gerçekleştirecektir. Proje ekibi ayrıca mültecilerin veya göç ederek yer değiştirmiş grupların salgınlara etkisinin 

yanında yerel salgınların bu gruplar üzerine etkisini de araştıracak ve risk hesapları yapacaktır.Toplam bütçesi 

158.000 Avro olan 2 yıllık projede öğretim üyelerimiz Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi ve Boston 

Northeastern Üniversitesi ile ortak çalışacaklardır. 
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Prof. Dr. Murat Taşdemir ve Doç. Dr. Hüseyin KAYA'nın  “Türkiye Emek Piyasasında Çalışırken İş Arama 
Davranışı”isimli projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 
Kapsamında Desteklenecek! 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Taşdemir ve Doç. Dr. Hüseyin 
KAYA'nın “Türkiye Emek Piyasasında Çalışırken İş Arama Davranışı” isimli projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kapsamında desteklenmeye uygun görülmüştür. Tam 
zamanlı bir işte çalıştığı halde başka bir iş arayanların oranı, birçok endüstrileşmiş ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de toplam iş arayanların önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Çalışırken iş arama davranışının 
anlaşılması, işgücünün yeniden tahsisatı sürecinin anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. İş 
değiştirmek isteyen çalışanlardan bazıları mevcut işinden ayrılmadan başka bir iş aramayı tercih ederken, 
bazıları işten ayrılarak iş aramayı tercih etmektedirler. Söz konusu tercihler çalışanlara ait özellikler kadar 
emek piyasasının özellikleri tarafından belirlenmektedir. Bu projenin amacı çalışanların ücret ve ücret dışı 
nedenlerle iş arama davranışlarının ekonometrik olarak analiz edilmesi ve politika önerileri oluşturulmasıdır.  
16 aylık projenin bütçesi 112.381 TL’dir. 
 
 

B)HABERLER VE DUYURULAR 

Avrupa Batarya Hücreleri Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı Raporu Yayınlandı! 

11 ve 12 Ocak 2018 tarihlerinde Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilikçilik Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Avrupa Batarya Hücreleri Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı Raporu yayınlandı. 

Yeni nesil pil araştırması için olası konuların görüşüldüğü ve kısa-orta vade stratejilerinin yer aldığı 
dokümanda, pil hücresi Ar-Ge'sindeki ilerlemeleri ve güçlükler tespit edilmiştir.  Yapılan çalıştay ile hücre 
üreticileri, malzeme tedarikçileri, OEM'ler, pil paketi / modül tedarikçileri ve ulusal organizasyonlar dahil 
olmak üzere geniş bir paydaş grubuna Avrupa pil hücresi Ar & Ge'sinin geleceği hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır.  

Çalıştay kapsamında yapılan sunumlara ulaşmak için:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=230DABFD-90AB-8F7D-
083EF5BD909DD025  

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 2018 Açılacak Çağrı Başlıkları Yayınlandı! 

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Söz konusu çağrıların 
içerik, amaç ve başvuru koşullarına ilişkin detayları içeren çağrı metinleri hazırlık aşamasında olup, ilgili 
metinlerin Nisan ayında duyurulması ve proje başvuru sisteminin de aynı tarihte kullanıma açılması 
planlanmış ancak, araştırmacılarımızın ön hazırlık yapabilmelerini sağlamak amacıyla, çıkılacak çağrı 
başlıklarının şimdiden duyurulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.  
 
2018 yılında açılacak 1003 çağrı başlıklarını içeren listeye “TÜBİTAK-ARDEB 2018 YILINDA ÇIKILACAK ÇAĞRI 
BAŞLIKLARI“ linkinden erişim sağlanabilmesi mümkündür. 
 

http://europa.eu/%21qM66TV
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=230DABFD-90AB-8F7D-083EF5BD909DD025
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=230DABFD-90AB-8F7D-083EF5BD909DD025
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/cagrilistesi1003_2018.zip
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/cagrilistesi1003_2018.zip
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Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin "Teknoloji Hazırlık Düzeyi" Rehberi Yayınlandı 

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin "Teknoloji Hazırlık Düzeyi" üzerine hazırlanan rehbere 
ilgili https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/technology_readiness_level_-
_eu_law_and_publications.pdf bağlantıdan  ulaşabilirsiniz. Rehber aşağıdaki teknolojilere yönelik 
hazırlanmıştır: 

 Fotovoltaik 
 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi 
 Hidroenerji 
 Rüzgar 
 Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma  
 Jeotermal 
 Yenilenebilir Alternatif Yakıtlar 
 Okyanus 
 Biyoenerji - biyolojik  
 Biyoenerji – termokimyasal 

KOBİ Aracı Proje Hazırlama Yardımcı Dökümanları Yayınlandı! 

Avrupa Komisyon'u tarafından fonlanan Access4SME's, KOBİ ve Risk Finansmanına Erişim Ulusal İrtibat 
Noktaları Kapasite Artırımı, projesi kapsamında KOBİ Aracı başvurularında kullanılmak üzere aşağıdaki 
dökümanlar yayınlandı: 

 
EIC SME Instrument açıklamalı şablonu 

 Market ve rakip analizi aracı 
 Gelir modeli oluşturma aracı 
 Değer önerisi aracı 

Bir çok ülkeden Ulusal İrtibat Noktalarının katkıları ile hazırlanan dökümanlara 
http://www.access4smes.eu/publications/?cmd=files-management&sort=asc&order=name&type=5 
bağlantısı  üzerinden erişebilirsiniz. 

 

Ufuk 2020’de Klinik Çalışmaların Nasıl Uygulanacağı Üzerine Webinar Düzenleniyor! 

Avrupa Komisyonu uzmanları tarafından bilgi aktarılacak olan, HNN2.0 Projesi tarafından Ufuk 2020’de Klinik 
Çalışmaların Nasıl Uygulanacağı Üzerine düzenlenen webinar 5 Mart 2018 tarihinde 12.00-14.00 saatleri 
arasında yayınlanacaktır. 

Webinarda, Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı çağrılarında kullanılacak klinik araştırmalar 
şablonunun nasıl doldurulacağı, çalışmalara klinik ortakların nasıl dahil edileceği, bütçenin ayarlanması, 
mevzuat ve güvenlik konuları ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. 

Klinik Çalışmalar Şablonu için: https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u399/h2020_tmpl-clinical-
studies_2018-2020_en.pdf  

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/technology_readiness_level_-_eu_law_and_publications.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/technology_readiness_level_-_eu_law_and_publications.pdf
http://www.access4smes.eu/publications/?cmd=files-management&sort=asc&order=name&type=5
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u399/h2020_tmpl-clinical-studies_2018-2020_en.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u399/h2020_tmpl-clinical-studies_2018-2020_en.pdf
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Kayıt için:  http://www.healthncp.net/registration-form-hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-
horizon-2020-projects  

Detaylı bilgi için: http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-
horizon-2020-projects 

Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı Sunumları Yayınlandı! 

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile “Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G”) tarafından 
her sene gerçekleştirilen Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde 
Belçika/Leuven’de düzenlenmiştir.  Avrupa Komisyonu temsilcileri ile tüm Avrupa’dan üniversite, sanayi, 
kamu kuruluşu temsilcilerinin katılım sağladığı bu etkinlik kapsamında Güvenli Toplumlar Araştırma Alanı 
özelinde 2018 yılında açılacak olan tüm çağrıları; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı (ICT) özelinde ise Siber 
Güvenlik alt alanında açılacak çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulmuş, proje önerisi fikirleri paylaşılmıştır.  

SMI2G Etkinliği kapsamında yapılan proje önerisi fikirleri ve ortak arama duyurularına erişmek için lütfen 
aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:  

 Border and External Security - BES 
 Disaster-Resilient Societies- DRS 
 Digital Security- DS 
 Fight against Crime and Terrorism - FCT 
 Protecting the Infrastructure of Europe-INFRA 
 General Matters- GM 
 ICT Issues 

Bu sunumlarda belirtilen proje fikirleri ilgili alanınıza giriyor ve aranan niteliklerde araştırma/uygulama 
faaliyetleri yürütüyorsanız; potansiyel proje koordinatörleri ile bu projelerde ortak olarak olarak yer almak 
için iletişim kurabilirsiniz. Bu kapsamda daha detaylı bilgi için lütfen ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresi 
aracılığı ile TÜBİTAK ile iletişime geçiniz.  

Güvenli Toplumlar Alanı 2018 yılı Çalışma Programı an itibari ile yayınlanmış olup, tüm çağrıların Mart ayında 
açılmış olması planlanmaktadır.  

İlgili çalışma programına ulaşmak için: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 

Avrupa Komisyonu Rol Model Girişimi’ni Başlattı! 

Avrupa Komisyonu aktif vatandaşlık ve sosyal katılımı teşvik etmek, ayrımcılıkla mücadele ve eğitim yoluyla 

ortak değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla “Rol Model” girişimini başlatmıştır. Söz konusu girişimle, rol 

modellerin rehberliğe ihtiyaç duyan kişi ve gruplar için ilham kaynağı olabilecekleri etkinliklerin 

düzenlenebileceği öngörülmektedir.   

http://www.healthncp.net/registration-form-hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-horizon-2020-projects
http://www.healthncp.net/registration-form-hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-horizon-2020-projects
http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-horizon-2020-projects
http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-how-implement-clinical-studies-horizon-2020-projects
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/BES.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/DRS.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/DS.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/FCT.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/INFRA.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/GM.zip
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ICT.zip
mailto:ncpsecurity@tubitak.gov.tr
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
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Bilindiği üzere, Erasmus+ Programının genel hedeflerinden biri iyi uygulamalar ve başarı hikayeleri aracılığıyla 

Programa katılımı artırmaktır. Bu doğrultuda, Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilmiş projelerin 

sahiplerinin ya da proje başvurusu yapmayı düşünen potansiyel yararlanıcıların faaliyetlerin bir kısmına rol 

model etkinliklerini dahil etmelerinin bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. 

Buradan hareketle, projeler kapsamında planlanan etkinliklerde rol model olabilecek kişilere yer verileceği 

gibi bu faaliyetlerin doğrudan rol modellerle yapılması da mümkündür.  

Rol model etkinlikleri; 

 Rol modellerin dahil olduğu dersler, performanslar, eğitimler, seminerler ve toplantılar gibi tek 

seferlik etkinlikler olabileceği gibi 

 Rehberlik faaliyetleri veya kurslar gibi daha uzun süreyle devam eden etkinliklere de rol modeller 

davet edilebilmektedir. 

Erasmus+ Programı rol model etkinliklerinin, hedef kitlelerin davranışlarını olumlu yönde etkilemeyi 

amaçlayan ve hedef kitlelere kişisel, sosyo-eğitsel ve mesleki gelişimin olumlu örneklerini sunacak nitelikte 

planlanması öngörülmektedir. Faaliyetlerin eğitim, öğretim, gençlik ve spor gibi mümkün olduğunca farklı 

sektörlerden oluşan hedef grupları kapsaması, etkileşimi ve katılımcılığı ön planda tutması beklenmektedir. 

Engelli kişilerin rolü ve bu etkinliklere katılımları özellikle teşvik edilmektedir.  

Erasmus+ Programı hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olduğu düşünülen Rol Model Girişimi, halihazırda 

projesi olan veya proje başvuru aşamasında olan kurum ve kuruluşların bilgisine ve istifadesine 

sunulmaktadır. 

Türkiye Ulusal Ajansı proje faaliyetlerinde rol modellerden yararlanılmasını teşvik etmektedir.  

“Rol Model Girişimi” hakkında bilgi için:  

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/baskanlik/tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0  

 

 

 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/baskanlik/tıklayınız-.pdf?sfvrsn=0
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İSTKA Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan   

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul’da uygulanacak proje 
tekliflerinin sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Ajans tarafından uygulanacak Çocuklar ve 
Gençler (ÇVG), Girişimcilik (GMP), Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul (YMP) Mali Destek Programları kapsamında 
yapılacak başvuruların teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler 
görevlendirilecektir. 

Bu kapsamda başvuru şartları ve sürecine ilişkin detaylı bilgiyi barındıran Bağımsız Değerlendirici ilanına 
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:  
http://www.istka.org.tr/media/67159/2018-bd-İlan-metni_.pdf  

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, 05/03/2018 ( 
tarihine kadar Ajans web sitesindeki bağlantıdan ve 
https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden erişecekleri KAYS sistemi 
üzerinden açılan ilanlara başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 
C) BİLGİ GÜNLERİ VE PROJE PAZARLARI 
 
Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı, 12-13 Mart, Brüksel 

Avrupa Komisyonu desteği ile Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (SEREN3) Projesi 
tarafından 12-13 Mart 2018 tarihlerinde Belçika- Brüksel’de “Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 
Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı” düzenlenmektedir. 

Bu etkinlik kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 
Çağrıları hakkında detaylı bilgi sağlanacak; tüm Avrupa’dan katılımcılar bu çağrılara yönelik proje fikirlerini 
paylaşacak, proje önerilerinde birlikte yer almak için ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve proje önerisi yazımı 
hakkında bir eğitim verilecektir. 

Etkinlik kapsamında Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı öncelikleri olan; 

 Krizler ve Doğal Afetler ile Mücadele, 
 Kritik Altyapıların Korunması, 
 Terörizm ve Organize Suçlar ile Mücadele, 
 Sınır Güvenliği, 
 Dijital/Siber Güvenlik, 
 Güvenlik Sağlayıcılar (son kullanıcı) arasında İşbirliği, 

konuları kapsamında araştırma faaliyetleri yürüten paydaşlar ile bir araya gelinecektir. 

Ufuk 2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2018 yılı çalışma programı hali hazırda yayınlanmış olup; bu dokümana 
ulaşmak için: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-security_en.pdf  

İlgili etkinliğe katılım ücretsiz olup etkinlik web sayfası aracılığı ile 28 Şubat 2018 tarihine kadar kayıt 
yaptırılması gerekmektedir.  

Etkinlik sayfasına ulaşmak için: https://seren3brussels2018.b2match.io/  

http://www.istka.org.tr/media/67159/2018-bd-İlan-metni_.pdf
https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://seren3brussels2018.b2match.io/
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Türkiye’den bu etkinliğe katılım sağlayacak araştırmacılar TÜBİTAK  Ufuk 2020 Seyahat Destekleri 
Programı‘na başvuru yapabilecek olup sınırlı sayıda araştırmacı bu kapsamda desteklenecektir.  

Ufuk 2020 Seyahat Desteği programına yönelik genel bilgiler için: https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-
seyahat-destegi 
 
Transport Research Arena 2018 Etkinliği, 16-19 Nisan, Viyana 
 
16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Ulaştırma, İnovasyon ve 
Teknoloji Bakanlığı, Avusturya Teknoloji Enstitüsü ve AustriaTech kuruluşlarının ev sahipliğinde, Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Yol Otoriteleri Konferansı (CEDR), Avrupa Ulaştırma Araştırmaları Birliği (ETRA), ulaşım 
alanında faaliyet gösteren Avrupa Teknoloji Platformları (ACARE, ALICE, ERRAC, ERTRAC, WATERBORNE) 
katkılarıyla düzenlenecektir. 

TRA 2018 etkinliğine ulaşım alanı araştırma ve yenilik faaliyetleri ile ilgilenen araştırmacıların, özel sektör ve 
kamu otoritesi temsilcilerinin, politika yapıcıların katılım göstererek yürütülmekte olan yenilikçi çalışmalar ve 
geliştirilen teknolojik çözümler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmaları beklenmektedir. 

‘Ulaşım için Dijital Çağ’ üst başlığı kapsamında düzenlenecek eş zamanlı toplantılarda ‘Dijitalleşmenin 
ulaştırma ve haraketlilik sistemlerini nasıl dönüştüreceği’, ‘Çevre dostu hareketlilik sistemleri geliştirerek 
rekabet gücünü koruma’, ‘Avrupa’nın ulaşım ve hareketlilik vizyonunun nasıl olması gerektiği’ konularına 
odaklanılacaktır. 

Etkinlik Reed Fuarcılık Viyana Fuar Alanı'nda gerçekleşecektir. 

TRA 2018 etkinliği hakkındaki tüm detayları öğrenebilmek adına etkinliğin internet sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.  

Etkinlik programına ise https://www.conftool.pro/traconference2018/sessions.php  bağlantısından 
ulaşabilirsiniz. 

Etkinliğe kayıt ve katılım ücretleri hakkında bilgi edinmek için kayıt sayfasını 
https://www.traconference.eu/registration/  ziyaret ediniz. 

Etkinlik kapsamında Ulaşım Ulusal İrtibat Noktaları projesi olan ETNA 2020 kapsamında, Ufuk2020 Ulaşım 
Alanı 2019 yılı çağrılarına yönelik olarak düzenlenecek olan proje pazarı etkinliğine 9 Mart 2018 tarihine kadar 
B2Match sayfasından kayıt olunabilir. Proje pazarına katılım ücretsiz olmakla beraber, TRA 2018'e kayıtlı 
olunması zorunluluğu bulunmaktadır. 

 
D) UFUK 2020 PROGRAMI ÇAĞRILARI 
 
ERA-CVD Çağrısı Açıldı! 
 
ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up 
international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" 
kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, 
kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik 
sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2018 

https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
https://www.messe.at/en/
https://www.traconference.eu/
https://www.conftool.pro/traconference2018/sessions.php
https://www.traconference.eu/registration/
https://www.traconference.eu/registration/
https://2020transportcall2018-2.b2match.io/signup
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yılında çıkılan çağrının konusu ‘Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler 
Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir. 
 
Çağrının amacı, farklı ülkelerden genç bilim insanlarının kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ortak 
multidisipliner araştırma projeleri kapsamında etkili işbirlikleri oluşturmasını sağlamaktır. Genç bilim insanı, 
ilk doktora/tıpta uzmanlık derecesini çağrının birinci aşama son başvuru tarihinden en az üç en fazla 10 yıl 
önce almış olmalıdır. Konsorsiyumda yer alacak tüm proje yürütücüleri çağrı metninde belirtilen genç bilim 
insanı tanımına uygun olmalıdır. (Detaylı bilgi için çağrı metninin 3.2 Spesific Eligibility bölümünü inceleyiniz.) 
 
Kardiyovasküler hastalık araştırmaları; 

Hipertansif, iskemik, pulmoner kalp hastalıkları 
Pulmoner dolaşım hastalıkları 
Kalp hastalığının diğer formları 
Arter, arteriol ve kapiller hastalıkları 
Kardiyak odacıklar ve bağlantılar ile kardiyak septaya ilişkin konjenital malformasyonları (ICD-10 analogları) 
kapsamaktadır. 
 

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 11 Ocak 2018 
tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 15 Mart 2018’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri 
için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına 
proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi  https://secure.pt-
dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018   kullanılarak yapılmalıdır. 
  
Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. 
Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, 
projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci 
Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir.  
Başvuru sahipleri, 15 Mart 2018 tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal 
başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 29 Mart 
2018 tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 
  
ERA-CVD projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-cvd.eu/294.php adresinden 
ulaşılabilir. 
 
Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için:   
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-cvd_bilgi_notu_2018.pdf  
 
ERA-NET Cofund SusCrop-Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Çağrısı Açıldı! 
 
ERA-NET Cofund SusCrop Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı, 15 Ocak 2018 tarihinde açılmıştır. SusCrop 
çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek 
olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi 
hariç en fazla 360.000 TL olacaktır. 
 

http://www.era-cvd.eu/media/content/ERA-CVD_call%20text-2018.pdf
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.era-cvd.eu/294.php
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-cvd_bilgi_notu_2018.pdf
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Çağrının amacı; sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası temel/uygulamalı araştırma projelerinin 
desteklenmesidir.  
 
Çağrı kapsamındaki proje önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini içermelidir: 
 
I. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new 
phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience  
II. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices  
III. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems  
IV. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and 
other organisms (“the plant as a meta-organism”)  
  
ERA-NET Cofund SusCrop projesi kapsamında çıkılacak çağrı için ERA-NET SusCrop Ortak Çağrı Sekreteryası 
tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda 1. aşama önerileri alınmaya başlanmıştır. 
Çağrı koşullarını sağlayan projeler daha sonra ikinci aşama başvurusu için davet edilecektir. 1. aşama için 
başvurular 15 Ocak 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 04 Nisan 2018’dir. 1. ve 2. aşama önerileri 
partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından ERA-NET 
SusCrop elektronik başvuru sistemi https://www.submission.suscrop.eu/ kullanılarak yapılmalıdır. 
 
Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, 
projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama 
Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 04 Nisan 2018  
tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden 
başvurularını yapabilirler.  
 
Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.suscrop.eu/ sayfasından erişebilirsiniz. 
Ayrıca, Çağrı Metni ve Ulusal Destekleme Kuralları proje başvuruları öncesi mutlaka incelenmelidir. 
 
MANUNET 2018 Çağrısı Açıldı! 
 
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi 
temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine 
katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin 
küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. 

MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı 
açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön-başvurusu ve 
tam proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 30 Ocak 2018 tarihinde 
açılmış olup proje önerisi çağrısı ön-başvuru kısmı 23 Mart 2018, tam öneri kısmı ise 12 Temmuz 2018 
tarihinde kapanacaktır. 

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2018 Yılı Çağrı İlanı için: 
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u58/manunet_guidelines_call_2018.pdf 

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.manunet.net  internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.submission.suscrop.eu/
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://www.suscrop.eu/
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u58/manunet_guidelines_call_2018.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u58/manunet_guidelines_call_2018.pdf
http://www.manunet.net/
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PRIMA Programı İlk Çağrısını Açtı! 
 
Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA 
Programı'nın ilk çağrısı 8 Şubat 2018 tarihinde açılmış olup çağrı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda çok 
ortaklı uluslararası projeler desteklenecektir: 

 Tema 1: Su Yönetimi 

 Gıda ve tarım üretimi için suyun yeniden kullanımı ve arıtımı 
 Su kaynaklarının havza ve akiferlerde mevcudiyeti ve kalitesi 
 Sürdürülebilir, bütünleşmiş su yönetimi 
 Arıtma teknolojileri ve uygulamaları 

 Tema 2: Tarım Sistemleri 

 Akdeniz tarımsal ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi 
 Tarımın, iklim değişikliğine adaptasyonu 
 Hayvan ve bitki hastalıklarının oluşumunun engellenmesi 
 Kazanç elde edilmesini sağlayacak, istihdam yaratabilecek, dengeli bölgesel gelişime katkıda 

bulunabilecek tarım sistemlerinin geliştirilmesi 

 Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri 

 Küçük toprak sahipleri ve KOBİler aracılığıyla Akdeniz tarım-gıda zincirinde inovasyon yaratılması 
 Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerine değer kazandırılması 
  Yerel gıda zincirlerinde gıda güvenliği 
 Akdeniz halkının beslenme düzenindeki değişimlerin etkileri ve sürdürülebilir beslenme düzenleri 

 Detaylı bilgi için:  

http://www.prima4med.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/Pre-
announcementPRIMAcalls2018finalwebsite.pdf  

 

AKILLI, TEMİZ VE ENTEGRE ULAŞIM ÇAĞRILARI 

 
CALL: SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018 
 
S2R-CFM-CCA-01-2018: Virtual certification & smart planning 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:   
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-cca-01-2018.html 
 

http://www.prima4med.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/Pre-announcementPRIMAcalls2018finalwebsite.pdf
http://www.prima4med.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/Pre-announcementPRIMAcalls2018finalwebsite.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-cca-01-2018.html
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S2R-CFM-IP1-01-2018: Development of technology demonstrators for the next generation of traction 
systems and adhesion management systems  
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  12 680 600 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip1-01-2018.html 
 
S2R-CFM-IP1-02-2018: Implementing new technologies for the TCMS 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi: 4 700 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip1-02-2018.html 
 
S2R-CFM-IP2-01-2018: Advanced Signalling, Automation and Communication System (IP2 and IP5) 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi: 17 287 400  Avro  
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip2-01-2018.html  
 
S2R-CFM-IP3-01-2018: Research into optimized and future railway infrastructure 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  4 750 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip3-01-2018.html  
 
S2R-CFM-IP4-01-2018: Passenger service platform specifications for an enhanced multi-modal transport 
eco-system including Mobility as a Service (MaaS) 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  2 000 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip4-01-2018.html 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip1-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip3-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip4-01-2018.html
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S2R-CFM-IP5-01-2018: Technology demonstrators for competitive, intelligent rail freight operation 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  5 500 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
cfm-ip5-01-2018.html  
 
S2R-OC-IP1-01-2018: Technical solutions for the next generation of TCMS 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  4 000 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip1-01-2018.html 
 
S2R-OC-IP2-01-2018: Analysis for Moving Block and implementation of Virtual Coupling concept 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  1 300 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip2-01-2018.html  
 
S2R-OC-IP2-02-2018: Modern methodologies and verifications for GNSS in Railways and virtual test 
environment 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  1 020 000 Avro  
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip2-02-2018.html  
 
S2R-OC-IP2-03-2018: Communication environment assessment and validation 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  750 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip2-03-2018.html 
 
S2R-OC-IP3-01-2018: Measuring and monitoring devices for railway assets 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-cfm-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip1-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip2-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-01-2018.html
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Çağrı Bütçesi:  4 750 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip3-01-2018.html  
 
S2R-OC-IP4-01-2018: Semantic framework for multimodal transport services 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  2 000 000 Avro 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip4-01-2018.html 
 
S2R-OC-IP4-02-2018: Supporting the implementation of the IP4 multi-modal transport ecosystem 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  1 500 000  Avro 
Çağrı Linki:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip4-02-2018.html 
 
S2R-OC-IP5-01-2018: Radio communication and simulation of train dynamics for Distributed Power 
within long trains 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  600 000 Avro 
Çağrı Linki:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-
oc-ip5-01-2018.html 
S2R-OC-IPX-01-2018: Paradigm shifts for railway 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  2 200 000 Avro 
Çağrı Linki:   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-
2018.html 
S2R-OC-IPX-02-2018: Transversal exploratory research activities and knowledge transfer  
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  500 000 Avro 
Çağrı Linki:   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-
2018.html 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip3-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip4-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ip5-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-02-2018.html
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S2R-OC-IPX-03-2018: Innovative/breakthrough mobility concepts (with rail as backbone) 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi: 500 000 Avro   
Çağrı Linki:   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-
2018.html 
 

YAKIT PİLLERİ ve HİDROJEN PROGRAMI ÇAĞRILARI 
 
CALL: FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 
 
FCH-01-1-2018: Large Scale Demonstration of H2 fueled HD Trucks with High Capacity Hydrogen 
Refueling Stations (HRS) 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi: 73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-1-2018.html  
 
FCH-01-2-2018: Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size passenger ships or inland freight 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi: 73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-2-2018.html 
 
FCH-01-3-2018: Strengthening of the European supply chain for compressed storage systems for 
transport applications 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:   73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-3-2018.html 
 
FCH-01-4-2018: Fuel cell systems for the propulsion of aerial passenger vehicle 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/s2r-oc-ipx-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
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Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-4-2018.html 
 
FCH-01-5-2018: Next generation automotive MEA development 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-
2018.html 
 
FCH-01-6-2018: Game changer fuel cell stack for automotive applications 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-6-2018.html 
 
FCH-01-7-2018: Improvement of innovative compression concepts for large scale transport applications 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
01-7-2018.html 
 
 
FCH-02-1-2018: Demonstration of a large-scale (min. 20MW) electrolyser for converting renewable 
energy to hydrogen 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-1-2018.html 
 
FCH-02-2-2018: Demonstration of large-scale steam electrolyser system in industrial market 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-2-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-2-2018.html
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FCH-02-3-2018: Robust, efficient long term remote power supply 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:   73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-3-2018.html 
 
FCH-02-4-2018: Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated Sunlight 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-4-2018.html 
 
FCH-02-5-2018: Hydrogen carriers for stationary storage of excess renewable energy 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-5-2018.html 
 
FCH-02-6-2018: Cost-effective novel architectures of interconnects 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-6-2018.html 
 
FCH-02-7-2018: Efficient and cost-optimised biogas-based co-generation by high-temperature fuel cells 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:   73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-7-2018.html 
 
FCH-02-8-2018: Waste-stream based power balancing plants with high efficiency, high flexibility and 
power-to-X capability 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
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Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
02-8-2018.html 
 
FCH-03-1-2018: Developing Fuel Cell applications for port/harbour ecosystems 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
03-1-2018.html 
 
FCH-04-1-2018: PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport through tunnels and similar 
confined spaces 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
04-1-2018.html  
 
FCH-04-2-2018: Hydrogen admixtures in the natural gas grid 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
04-2-2018.html 
 
FCH-04-3-2018: Accelerated Stress Testing (AST) protocols for Solid Oxide Cells (SOC) 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
04-3-2018.html 
 
FCH-04-4-2018: Strengthening public acceptance and awareness of FCH-technologies by educating pupils 
at schools 
 
Yayınlanma Tarihi:  16/01/2018 
Kapanış Tarihi: 24/04/2018 
Çağrı Bütçesi:  73 200 000  Avro toplam 
Çağrı Linki: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-
04-4-2018.html  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-03-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-03-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-03-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2018.html
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GÜVENLİ, TEMİZ VE VERİMLİ ENERJİ ÇAĞRILARI 
 
CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
 
LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision 
and collective actions 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ec-1-2018-2019-2020.html  
 
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ec-2-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and 
affordable solutions changing the market for buildings renovation  
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  9 000 000  Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-1-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Mainstreaming energy efficiency finance 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  6 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-10-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development Assistance 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  7 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-11-2018-2019-2020.html 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
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LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy 
efficiency and flexibility at demand-side as energy resource 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  4 000 000 Avro  
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-13-2018-2019-2020.html  
 
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency 
and energy demand 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  4 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-14-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-15-2018: New energy label driving and boosting innovation in products energy efficiency 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-15-2018.html 
 
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement the Energy Union 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  8 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-16-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi: 7 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-2-2018-2019.html 
 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-15-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-15-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-15-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-2-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-2-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-2-2018-2019.html
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LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-5-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: Business case for industrial waste heat/cold recovery 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  9 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-6-2018-2019-2020.html 
 
LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support implementation of energy audits 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  10 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-8-2018-2019.html 
 
LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency investments 
 
Yayınlanma Tarihi: 25/01/2018 
Kapanış Tarihi: 04/09/2018 
Çağrı Bütçesi:  6 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
sc3-ee-9-2018-2019.html 
 

E) HİBE DUYURULARI 
 
Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandi! 

Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini 

hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı’na ilişkin teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde 

yayınlanmıştır. Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa 

Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından yürütülecektir. 

Toplam bütçesi 2 milyon avro olan hibe programı; 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-8-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-8-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-8-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-9-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-9-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-9-2018-2019.html
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Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel 

girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil 

toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan projelere destek verecektir. 

Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, 

dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, 

tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek aşağıdaki tür projeler desteklenecektir. (Aşağıdaki proje örnekleri 

fikir vermesi açısından paylaşılmış olup destekler bunlarla sınırlı değildir.) 

•          Kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin sirkülasyonu 

•          Ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler 

•          Kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması sürecine katılım ve destekleyici faaliyetler 

•          Kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik faaliyetler 

•          Sanat koleksiyonlarının sirkülasyonu 

•          İyi uygulamaların, tecrübelerin paylaşılması 

•          Kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda farkındalık artırma çalışmaları 

EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir 

STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin Avro destek 

verilecektir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahibi EUNIC üyesi AB Kültür Enstitüleri olacaktır. Türkiye’den bir STK 

ve/veya üniversitenin ise eş-başvuran olarak proje teklifinde yer alması zorunludur. 

Proje başvurularının 10 Nisan 2018 tarihi saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine ( 

www.mfib.gov.tr ) yapılması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için 

 Hibe Rehberi (İngilizce) 

 Yerel Duyuru 

 Doldurulması gereken dokümanlar 

 Bilgi dokümanları 

 
 
 
 

http://www.mfib.gov.tr/
http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/articlefiles/guidelines_for_grant_applicants_21_0.doc
http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/articlefiles/local_publication_33_0.doc
http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/articlefiles/documents_to_be_filled_14_0.zip
http://www.cfcu.gov.tr/sites/default/files/articlefiles/documents_for_information_16_0.zip
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Newton- Katip Çelebi Fonu Çağrıları Açıldı! 
 
Sosyal Bilimler Alanında çalışan araştırmacılar için Birleşik Krallık ile ortaklık içerisinde araştırma kapasitelerini 

güçlendirebilmeleri ve dolaşım desteklerinden faydalanabilmeleri için Newton Advanced Fellowships ve 

Newton Mobility Grants çağrıları açılmıştır. British Academy sadece sosyal bilimler alanında çalışan 

araştırmacıları desteklemektedir.   

Newton Advanced Fellowships 

Newton Advanced Fellowships programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’tan ortakları ile 

birlikte bir eğitim vasıtasıyla kendilerini geliştirmeleri, bunun yanında karşılıklı bilimsel ziyaretlerin, bilimsel 

araştırmanın, bilgi ve beceri aktarımının desteklenerek, araştırma   kapasitelerinin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara senelik 37,000 Sterline kadar destek verilecektir. Destek süresi 

en çok 2 sene olarak belirlenmiş olup, son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir. Başvuracak araştırmacıların 

doktora derecesine sahip olması ve doktora sonrası kariyerinin 15 yılı geçmemesi gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için:  

https://www.britac.ac.uk/newton-advanced-fellowships   

 

Newton Mobility Grants 

Newton Mobility Grant programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’tan ortakları ile birlikte 

projeler geliştirebilmeleri, yeni araştırmacı ağlarına dahil olabilmeleri ve ortak çalışmalar başlatabilmeleri 

hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara 10,000 Sterline kadar bütçe verilecek olup, en çok 2 sene 

içerisinde gerçekleştirilecek seyahatler desteklenecektir. Programın son başvuru tarihi 14 Mart 2018’dir. 

Başvuracak araştırmacıların doktora derecesine sahip olması gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için:  

https://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants 

 

COSME 2018 Çalışma Programı Yayınlandı! 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan 

 “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik 

 Küme Ortaklıkları-European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısı 

 yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.britac.ac.uk/newton-advanced-fellowships
https://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants
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http://cosme.kosgeb.gov.tr/Content/Documents/COSME_2018_WROK_PROGRAMME.pdf 

Ayrıntılı bilgi için http://cosme.kosgeb.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

EaSI Programı Teklif Çağrısı: İş ve Bakım Yükümlülüklerinin Dengesinin Sağlanmasına Yönelik olarak 

Yaratıcı İş-Özel Yaşam Dengesi Stratejilerinin Geliştirilmesi Konulu Teklif Çağrısı Yayınlandı! 

 

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında "İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin 

sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" konulu Teklif 

Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın 

ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam 

dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır. Bu 

kapsamda, teklif çağrısı esas başvuru sahibi kamu kurumu olan konsorsiyumları destekleyecektir. 

Konsorsiyum üyelerinden en az birinin ulusal, yerel veya Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren sosyal taraf 

kuruluşu olması gerekmektedir. 

Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.  

Detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes  

AB Programları Hibe Duyuruları için: https://www.ab.gov.tr/46194.html  

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.ab.gov.tr/49876.html 

 

Araştırmalarınıza TÜBİTAK’ın Finansmanını Sağladığı EMBO Yerleşim Desteği’yle Türkiye’de Devam 

Edebilirsiniz! 

TÜBİTAK’ın finansal destek sağladığı Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology 

Organisation-EMBO) Yerleşim Desteği Programı’na yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren genç bilim 

insanları başvurabilir. 

Başvurular için son tarih 16 Nisan 2018! 

EMBO Yerleşim Desteği Programı, Türkiye, Estonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’in bir 

araya gelerek, yaşam bilimleri alanında genç araştırmacıların ülkelerine dönerek, araştırma faaliyetlerine 

kendi laboratuvarlarında devam etmelerini sağlayan, finansal desteğin bu ülkeler tarafından karşılandığı 

EMBO ile ortaklaşa verilen bir destek programıdır. 

http://cosme.kosgeb.gov.tr/Content/Documents/COSME_2018_WROK_PROGRAMME.pdf
http://cosme.kosgeb.gov.tr/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
https://www.ab.gov.tr/46194.html
https://www.ab.gov.tr/49876.html
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Destek miktarı 3 ila 5 yıl süreyle 50.000€/ yıl olup, desteği almaya hak kazanan araştırmacılar aynı zamanda 

EMBO'nun Genç Araştırmacı ödülüne ait tüm ayrıcalıkları elde eder. Türkiye’den EMBO Yerleşim Desteği alan 

araştırmacılara destek tutarı TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olup, şu ana kadar 29 araştırmacıya yaklaşık 5 

Milyon Avro toplam destek verilmiştir. 

Başvuru için araştırmacılarda aranan koşullar: 

 Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Portekiz veya Polonya’da bulunan herhangi bir üniversite 

ya da enstitü kadrosunda tam-zamanlı grup lideri olarak yer alıyor ya da bursun başlayacağı tarihte 

yer alacak olmak. Başvuru sahibi bu ülkelerden birinde enstitü veya üniversite grup lideri 

pozisyonunda ise, başvurusu sırasında bu ülkelerde iki yıldan az bir süredir ikâmet ediyor olması 

gerekir.  

 Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 4 yılın en az 2 yılında kesintisiz olarak yurtdışında ikâmet 

etmiş olmak. 

 Başvuru tarihinde, doktora mezuniyet tarihinden 9 yıldan az bir süre geçmiş olması. 

Önemli Bilgiler: 

EMBO Yerleşim Desteği Programı’na başvuru doğrudan EMBO'ya yapılmaktadır.  

Başvuru sayfası için: http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants/apply  

Programla ilgili detaylı bilgi için:  http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants  

 

Erasmus+ Spor Destekleri Başvuruları Başlamıştır!  

Erasmus+ Spor  Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak 

geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir. Herhangi bir program ülkesinden spor 

alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar Erasmus+ Spor 

Desteklerinden yararlanabilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklardaki faaliyetler desteklenmektedir. 

 Spor ile ilgili alanlardaki “İşbirliği Ortaklıkları”  

 Kâr amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”  

 Küçük İşbirliği Ortaklıkları 

Her bir faaliyet için ortaklık sayıları, faaliyet süreleri ve hibe destekleri farklılık göstermektedir. Spor 

desteklerinin teknik kriterleri için Erasmus+ Program Rehberini (226-243 sayfa aralığı) inceleyebilirsiniz.  

http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants/apply
http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Erasmus+ Spor Destekleri için başvurular ise ECAS sistemine giriş yaptıktan sonra 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en  linkinden erişilebilecek e-form 

üzerinden yapılmaktadır. Aynı link üzerinden ekler kısmından “project description, budget table ve 

declaration of honour” formlarının online forma eklenmesi gerekmektedir. Erasmus+ Spor başvuruları için 

hazırlanmış başvuru rehberi için:  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_for_applicants_2018.pdf 

Erasmus+ Spor Destekleri için son başvuru tarihi 5 Nisan 2018’dir. 

F) AYIN KONUSU- ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA STRATEJİK 

ORTAKLIKLAR  

ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR  

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile 

kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer 

edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık 

projeleri desteklenmektedir.  

Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Yenilikçi fikir ve ürünlerin geliştirilmesinin hedeflendiği 

projelerdir. Fikri çıktılar ve çoğaltıcı etkinlikler bütçe kalemlerinin yer aldığı "Yeniliklerin 

Üretilmesini"destekleyen Stratejik Ortaklık Projeleri için  her sektörden başvuru kabul edilmektedir.   

İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar: Method, uygulama,fikirlerin paylaşımının 

yanında ağ kurmanın da desteklendiği "İyi Uygulamaların Değişimine" Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri 

için  yükseköğretim alanı haricindeki sektörlerden başvuru kabul edilecektir.  

Yükseköğretim alanında stratejik ortaklık projelerinde üniversiteler sadece yeniliği destekleyen stratejik 

ortaklıklar  alanında başvuru yapabilmektedirler. Proje sonuçları somut çıktılar olmalıdır ve proje kapsamında 

fikri çıktıları gerçekleştirmek şarttır. Stratejik Ortalıkların  yatay öncelikler ve sektörel öncelikler dikkate 

alınarak projelerin planlanması önem taşımaktadır.  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_for_applicants_2018.pdf
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Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklıklar Projeleri Öncelikli Alanları 

Bir Stratejik Ortaklık projesinin hibe desteği alabilmesi için en az 1 sektörel veya en az 1 yatay önceliğe 

değinmesi gerekir. En fazla 3 öncelik seçilebilmektedir.  Sosyal Dahil Edilme önceliği olan projeler her zaman 

daha avantajlı olmaktadır.  Türkiye özelinde öncelikli alanlar ile ilgili Ulusal Ajans bir çalışma yapmaktadır, 

yapılan çalışma sonucu belirlenecek öncelikli alanlar yayınlanacak olup bu alanlarda proje başvurusu yapacak 

araştırmacılar yine daha avantajlı olacaktır. Başvuru formundaki sektörel ve yatay öncelikler aşağıdaki gibidir: 

Sektörel Öncelikler:  

Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, araştırma ve eğitimin birbirlerini karşılıklı desteklemesi, iyi ders 

anlatımının teşvik edilmesi, 

Kurumsal düzeyde şeffaflığın ve geri dönüş mekanizmasının geliştirilmesi,  

Uluslararasılaşmanın desteklenmesi, Bologna ilkeleri ve araçları doğrultusunda değişikliklerin desteklenmesi, 

İnovasyonun ve yaratıcılığın ortaklıklarla, disiplinlerarası desteklenmesi, yüksek eğitim kurumlarının bölgesel 

bazda rollerinin güçlendirilmesi, 

Yükseköğretim kurumlarının sosyal dahil edilmesini destekleyen, katılımcıların kültürlerarası etkileşimini ve 

yetkinliklerini arttıran, ayrımcılığı engelleyen, kadın erkek eşitliğine öncelik veren,  medya okur yazarlığı, 

eleştirel düşünmeyi teşvik eden projelere öncelik verilecektir. 

Yatay Öncelikler: 

Yenilikçi ve öğrenici merkezli pedagojik yaklaşımları kullanarak temel ve çapraz becerilerin geliştirilmesi,  

Kapsayıcı eğitim, öğretim ve gençlik,  

Dijital çağla bütünleşik yenilikçi ve açık eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları,  

Eğitmenler, 

Öğrenmeyi, istihdamı ve iş gücü hareketliliğini kolaylaştırmak için beceri ve yeterliklerin tanınmasına katkı, 

Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir yatırım, performans ve verimlilik  

Kimler Başvurabilir?  

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, yükseköğretim alanında 

faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.  
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Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. Ortak sayısı ile 

ilgili pratikte herhangi bir kısıt olmamakla birlikte bütçeden kaynaklı olarak bu projelerde en fazla 10 ortak 

olabilmektedir. 2017 başvuruları için programa yenilik olarak Asosye Ülke tabiri girmiştir. Bu ortaklar 

sözleşmede yer almazlar, bütçeden pay alamazlar ancak herhangi bir konuda proje ortaklarına destek 

verebilirler.  Bir Program Ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları bu programa başvurabilmek için geçerli 

bir Yükseköğretim Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Farklı sektörlerden kurumların projede 

yer alması projeye artı puan kazandırır.  

Kimler Yararlanabilir? 

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, 

proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda 

çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir. Proje ortağı olmayan bir 

kuruluş/işletmeden uzmanların Yoğun Eğitim Programları faaliyetine katılımı da desteklenmektedir. 

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Projeler; en az 24 ay, en fazla 36 ay olabilmektedir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan 

faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir. 

Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projeleri Faaliyetleri 

Ortak eğitim programları, yeni müfredatlar, yenilikçi öğretme yöntemleri, yeni eğitim/öğretim materyalleri, 

yöntemleri ve uygulamaları, açık eğitim kaynakları geliştirmek, 

Öğrencilerin ve personelin girişimciliği ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek amacıyla farklı kuruluşlarla gerçek 

hayattan durumlar üzerine çalışmalarını sağlamak için akran öğrenimine destek olmak ve ağ oluşturmak, 

Rehberlik, danışmanlık ve koçluk metotları gibi destek hizmetleri için iyi uygulama ve yenilik değişimini teşvik 

etmek, 

Yaygın ve sargın öğrenim aracılığıyla edinilen yeterliliklerin AB sistemlerini kaynak göstererek ve AB 

belgelendirme araçlarını kullanarak ulusal düzeyde onaylanmasını sağlamak, 

Kurumlar ve ilgili taraflar arasında yapılandırılmış ve uzun dönemli ortaklıklar oluşturmak, 

Aktif vatandaşlığı ve yeni sosyal girişimleri ön plana çıkarmak için girişimciliğin ve becerilerin gelişmesini 

destekleyen ulusötesi inisiyatifler oluşturmak, 
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Ortaklığın diğer faaliyetlerini desteklemek, tamamlamak ve proje amaçlarına ulaşması için katkı sağlaması 

koşuluyla Stratejik Ortaklıklar öğrenci ve personel için hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilebilir ancak 

hareketlilik stratejik ortaklıkların temel faaliyeti değildir.  

Yükseköğretim Kapsamındaki Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Faaliyetleri  

Proje amacı ile uyumlu olduğu sürece proje kapsamında hareketlilikler planlanabilmektedir. 

Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Faaliyetleri: 

• Kısa dönem fiziksel hareketliliği (2 aydan daha az) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik  
• Üniversite öğrencilerinden oluşan grupların kısa dönemli değişimi (5 gün ila 2 ay)  
• Yoğun Eğitim Programları (5 gün ila 2 ay)  

 Yüksek Öğretim öğrencileri  
 Eğitici personel  
 Davet edilen eğiticiler   

• Üniversite öğrencilerinin uzun dönemli eğitim hareketliliği (2 ila 12 ay)  
• Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay)  
• Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ila 2 ay)  

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

 Proje Yönetimi ve Uygulaması 
 Ulusötesi Proje Toplantıları 
 Fikri çıktılar 
 Çoğaltma Etkinlikleri 
 Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri 
 İstisnai Masraflar 
 Özel İhtiyaç Desteği 

Proje bütçesi 3 yıl için maksimum 450.000 Avro olabilmektedir.  

Her ortağın alabileceği aylık maksimum hibe miktarı 12.500 Avro’dur.  

Proje Yönetimi ve Uygulama:  

• Koordinatör kuruluş: 500 € / Ay 
• Katılımcı kuruluş: 250 € / Ay 
• Azami 2750 € / Ay 

Ulus Aşırı Proje Toplantıları:  

Proje uygulamaları ve koordinasyon toplantıları: 
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• 100-1999 Km.  575 € / Katılımcı / Toplantı 
• 2000 Km. ve üzeri 760 € / Katılımcı / Toplantı 
• Azami 23.000 € / Yıl 

Fikri Çıktılar (Eğitim programları, açık öğretim kaynakları, bilgi iletişim teknolojilerine ait ürünler, analizler, 
bilimsel çalışmalar, öğretme yöntem ve teknikleri vb.)  

Sorumlu Personel Kategorileri  

1. İdareci (88 € / Kişi / Gün) 
2. Öğretmen/Eğitmen/Araştırmacı (74 € / Kişi / Gün) 
3. Teknisyen (55 € / Kişi / Gün)  
4. İdari Personel (39 € / Kişi / Gün) 

Uluslararası Konferans/Seminer/Etkinlikler: (Fikri çıktılar ile doğrudan ilgili olması koşulu ile)  

Fikri çıktıları yaygınlaştırma etkinliği olan çoğaltma etkinlikleri ortaklardan birinin ülkesinde veya Asosye 

Ülkelerden birinde gerçekleştirilebilir. Etkinlik bütçesi maksimum 30.000 Avro olup etkinliği düzenleyecek 

olan ortağa etkinlik ile ilgili masrafları karşılaması amacı ile verilir. Proje ortaklarının bu etkinliğe katılım 

masrafları etkinlik bütçesinden karşılanmaz, ortaklar Proje Yönetimi ve Uygulama kalemi altındaki bütçeden 

kullanarak kendi insiyatifleri çerçevesinde bu etkinliğe katılımcı gönderebilirler. 

• 100 € / Yerli Katılımcı  
• 200 € / Yabancı Katılımcı 
• Azami 30.000 € / Proje  

Diğer Maliyetler (Hizmet alımı, taşoronluk vb.) 

• Azami 50.000 €  / Proje , %75  

Özel İhtiyaç Desteği 

• Başvuru formunda beyan edilmek koşulu ile uygun bulunan harcamaların %100’ü 

Gerekçelendirilmek Şartıyla Verilebilecek Destek Oranları:   

Yol Masrafları: 

•       10-99 Km: 20 Euro, 100-499 Km: 180 Euro gibi ayrıca pahalı (yerel yol masrafı 225 Euro’yu geçen 

durumlarda) yerel yol masrafları da projeden karşılanabilir. Kişi başı dönüş masrafı için 180 Euro.  
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• Bireysel Destek: Uzun Dönem öğretim ve eğitim desteği: Türkiye’de yapılacak faaliyetler için  için 

14. güne kadar günlük kişi başı destek 105 Avro, 15-60 gün arası günlük kişi başı destek 74 Avro, 61 

gün gün- 12 ay arası günlük kişi başı destek 53 Avro.  

• Kısa dönemli ortak personel eğitim Desteği:  14. güne kadar günlük kişi başı 100 Avro, 15-60 gün 

arası 70 Avro  

• Uzun Dönem Öğrenci Desteği: Türkiye’de yapılacak faaliyetler için kişi başı aylık 80 Avro. 

• Kısa Dönem Öğrenci Desteği: 14. güne kadar kişi başı günlük 55 Avro, 15-60 gün arası yapaılacak 

faaliyetler için kişi başı günlük 40 Avro.  

Dil Desteği:  

2-12 ay süren faaliyetlerde geçerlidir. Şarta bağlıdır başvuruda neden böyle bir desteğe ihtiyaç bulunduğu 
açıklanmalıdır. Destek oranı katılımcı başına 150 Avro. 

İstisnai Masraflar: 

Uzak ülkelere yapılacak seyahatlerin yol masraflarının %80’ni gerekçelendirmek kaydıyla 
desteklenmektedir.  

Stratejik Ortaklıklar Projesi Neleri İçermelidir?  

• Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumluluk,  

• Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumluluk,  

• Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizleri,  

• Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler,  

• Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri,  

• Amaca yönelik faaliyetler ve uygun sayıda katılımcı,  

• Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler,  

• Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımı,  

• Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi,  

• Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da etkilerinin devam 

ettirilmesine yönelik bir plan.  
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Proje Değerlendirme Kriterleri 

• Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan) 

• Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan)  

• Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (en fazla 20 puan)  

• Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)  

Başvuru Nereye Yapılır? 

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına 
yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermemektedir. 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak TURNA sistem üzerinden  
https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp   yapılmaktadır.  

• Başvuru öncesi kayıt işlemi  

• TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt ve başvuru formunun indirilmesi 

• Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin  başvuru formuna eklenmesi.  

Eklenmesi gereken belgeler: 

      a) Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, 
      b) Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. 

• Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim 
yapılmalıdır.  

Başvuru Ne Zaman Yapılır? 

İlgili yılın Teklif Çağrısında yayımlanan son başvuru tarihi:  21 Mart 2018  

 
G) FAYDALI BAĞLANTILAR 
 
 

TÜBİTAK Horizon 2020 Resmi Web Sitesi- www.h2020.org.tr  
 
Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı Web Sitesi- http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/  
Horizon 2020 Programı Çağrı Duyurularının ve Proje Başvurularının Yapıldığı İnternet Sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

https://turna.ua.gov.tr/turna/Giris.jsp
http://www.h2020.org.tr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Hakemlik Kaydı için internet sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  

 

Horizon 2020 Programı İdari ve Mali Süreçler Rehberi - 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf  

 

Avrupa Komisyonu’nun AB Projeleri ve Sonuçlarını Paylaştığı İnternet Sitesi- 

http://cordis.europa.eu/home_en.html  

 

Ortak arama ile ilgili CORDIS’te kayıt olunması gereken veri tabanı- 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  

 

Ortak Aramak için İnternet Sitesi- 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html  

 

Marie Curie Programı İnternet Sitesi- http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  

 

ERC Programı İnternet Sitesi- https://erc.europa.eu/   

 

Erasmus+ ile İlgili Resmi İnternet Sitesi- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

 

Bilgi günü, Proje Pazarı Etkinliklerinin Yayınlandığı İnternet Sitesi- 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&upcoming=yes&lg=en  

 

EURAXESS - Researchers in Motion İnternet Sitesi- https://euraxess.ec.europa.eu/  
 
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı İnternet Sitesi- 

http://www.ua.gov.tr/  
 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi İnternet Sitesi- 

http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr  

 
İstanbul Kalkınma Ajansı- http://www.istka.org.tr/    

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://erc.europa.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&upcoming=yes&lg=en
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr
http://www.istka.org.tr/

