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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. 

2019 Ocak-Şubat  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 2019 yılına ait birinci bülteni bilgilerinize sunuyoruz.  

Saygılarımızla, 
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi 

İLETİŞİM :  
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tel: 0 216 280 20 16 (Ofis Başkanı Doç. Dr. Murat Kazancı, Uzman Jale Arslan) 
Kuzey Kampüs, E Blok, Oda: 238, Ünalan, İstanbul  
Web: http://pgko.medeniyet.edu.tr/tr  
E-posta: proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr    
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A) ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Nureddin TÜRKAN’ın “KAMPÜSTE BİLİM BİLİMDE ŞENLİK VAR” isimli projesi TÜBİTAK 4007 

Bilim Şenlikleri Programı  Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür! 

 

2018 Eylül ayındaki teklif çağrıları kapsamında üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi adına 

başvurusu yapılan “KAMPÜSTE BİLİM BİLİMDE ŞENLİK VAR” adlı projesi kabul edildi. İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Nureddin TÜRKAN’ın yürütücülüğünde kabul edilen projede hazırlanacak olan 37 atölye ile bilimin toplumda 

popülerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak gerçekleştirilecek olan bilim şenliğinde 

“Kodlama ile Robotik Tasarım“, “Doğa ve Bilim”, “Akıllı sayılar ve Matematik”, “DNA’yı okuyalım”, “Atıkları 

Geri Dönüştürelim“, “Bilim-Show Gösterileri”, “Roket Tasarımı”, “Akıl Oyunları” gibi başlıklardan oluşan 

atölyelerin yanı sıra alanında uzman akademisyenlerin yapacakları söyleşi ve konuşmalar da yer alacaktır. Bu 

amaçla 7’den 77’ye tüm yaş gruplarından 55000 kişinin aktif olarak katılımı ve en az iki etkinlikte yer alması 

öngörülmektedir. Proje üniversitemiz Göztepe kampüs alanlarında gerçekleştirilecek olup bütün süreçleri ile 

birlikte 8 ay sürecektir. 

 
“KA2 Unveiled: An in-depth View of Erasmus+ Key Action 2 Training Course” Mollina, 

İspanya’da Gerçekleştirildi! 

 
İspanya Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “KA2 Unveiled: An in-depth View of Erasmus+ Key Action 2 

Training Course” 29 Ekim-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Mollina, İspanya’da gerçekleştirildi. Üniversitemizin 

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Uzmanı Jale Arslan tarafından temsil edildiği eğitim kapsamında 

katılımcılara Erasmus+ Programı Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş, 

katılımcıların ülkelerini ve kurumlarını tanıtmalarına olanak verilmiştir. Etkinliğe; 15 farklı AB’ne Üye Ülke’den 

25 üniversite ve gençlik alanında STK çalışanı ile Türkiye’den 3 üniversite çalışanı katılmıştır. Etkinlik bundan 

sonraki süreçte kurumlar arası  proje işbirliklerinin geliştirilmesi adına bir ağ oluşturulmasına katkı 

sağlamıştır. Erasmus+ Programı gençlik alanında proje fikri olup Avrupa’dan kurumlar ile ortaklık geliştirmek 

isteyen araştırmacılarımız etkinlik sonucunda oluşan bu ağdaki katılımcı kurumlar ile işbirliği geliştirmek 
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istemeleri durumunda Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ile (proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr) 

irtibata geçebilirler. Araştırmacıların proje konuları ile ilgili ağda uygun ortaklık geliştirilebilecek kurum 

bulunması durumunda ilgili kuruma yönlendirmeler yapılacaktır. 

 

B) HABERLER VE DUYURULAR 
 
Ufuk Avrupa: Misyon Odaklı Yeni Program, Yapısı, Farklılıkları 
 
Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Çerçeve Programlar’ın 8.’si olan Ufuk2020’nin (Horizon 2020) ardılı 

konumundaki 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa’nın (Horizon Europe) öneri metni, geçtiğimiz aylarda 

Brüksel’de yapılan bir basın toplantısıyla tanıtıldı.   

 AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek, 

 İnovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, 

 Vatandaşlarının önceliklerini karşılamak ve  sosyoekonomik model ve değerlerinin varlığını sürdürmek, 

şeklinde ifade edilen temel hedefleri ile Ufuk Avrupa’nın 2021-2027 yılları arasında yürürlüğe girmesi 

planlanıyor. 

Avrupa Komisyonu, söz konusu yedi yılda araştırma ve inovasyon için 100 milyar Avro'luk bir bütçe önerisinde 

bulundu. Bu bütçenin 97.6 milyar Avro’luk kısmının Ufuk Avrupa’ya, 2.4 milyar Avro’luk kısmının ise Euratom 

Araştırma ve Eğitim Programı için tahsil edileceği açıklandı.  

Ufuk Avrupa, çığır açıcı misyonları ve bu misyonlar bağlamında Avrupa’nın dışındaki ülkelerin de Program’a 

erişimini kolaylaştıran yeni kurallarıyla çeşitli yenilikler vaad ediyor.  

Esasen, misyon ile “bireysel faaliyetlerin ötesindeki faaliyetler portföyü”nün kast edildiği ifade edilmekte. Söz 

konusu bireysel olmayan faaliyetler doğrultusunda, bilim ve teknoloji beraberinde toplum ve vatandaşlar için 

belirli bir zaman dilimi içinde etki yaratacak cesur, ilham verici ve ölçülebilir bir hedefe ulaşmak amaçlanıyor. 

Ufuk Avrupa’da hangi yenilikler ve nasıl farklılıklar var?  

Ufuk Avrupa’da, Ufuk2020’den çıkarılan sonuçlar doğrultusunda bazı önemli yeniliklere gidildi. Söz konusu 

yenilikler beş ana başlıkta özetlenmektedir:  

 İnovasyondan beslenmek üzere, anahtar aktörleri (araştırma, eğitim ve iş dünyası),  ortak bir amaç 

etrafında bir araya getirme hedefi ile tanımlanan, mevcut Avrupa İnovasyon ve Teknoloji 

Enstitüsü’nün (EIT) yanında, çığır açıcı ve pazar yaratıcı potansiyeli olan inovasyonları destekleme 

görevi ile oluşturulan yeni yapı, Avrupa Inovasyon Kurumu’nun (EIC) varlığı, 

mailto:proje.gelistirme@medeniyet.edu.tr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf
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 Misyon-yönelimi ve vatandaş katılımı ile daha fazla etki yaratılması amacıyla araştırma ve inovasyon 

misyonlarının oluşturulması, 

 Uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için ortaklık imkânlarının genişletilmesi, 

 Açıklığı güçlendirmek için açık bilim politikasının geliştirilmesi, 

 Fonlama tasarımını rasyonelleştirmek için ortaklıklarda yeni yaklaşımların ortaya koyulması. 

Ufuk Avrupa’nın yapısı, Ufuk2020’de olduğu gibi üç ana dayanak ve bunların altına konumlandırılmış kesişen 

alanlardan oluşuyor. Bununla beraber bunların içerik tasarımları neredeyse tamamen değişmiş durumdadır.  

Üç yeni ana dayanak sırasıyla, Açık Bilim, Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet ve Açık İnovasyon’dan 

teşkil edilmiş. Ana dayanakların altında konumlandırılmış iki kesişen alan ise Avrupa Araştırma Alanını 

Güçlendirme ana başlığı altında yer alıyor.  

Biraz daha yakından ve sırasıyla bakmak gerekirse, toplamda 25,8 milyar Avro ayrılan Açık Bilim ana 

dayanağının amacı; 

 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) aracılığıyla en iyi araştırmacılar ve ekipleri tarafından yürütülecek 

sınırları zorlayan araştırmaların desteklenmesi (16.6 milyar Avro),  

 Marie Skłodowska-Curie Faaliyetleri (MSCA) aracılığıyla dolaşım ve eğitim yoluyla araştırmacıların 

yeni bilgi ve becerilerle donatılması (6,8 milyar Avro), 

 Entegre ve birbirine bağlı dünya standartlarında Araştırma Altyapıları’na yatırım yapılması (2,4 milyar 

Avro) 

şeklinde ortaya koyulmaktadır.  

Bunun yanında, toplamda 52,7 milyar Euro ayrılan Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet ana dayanağının 

amacı; 

 Toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, teknolojik ve endüstriyel kapasitelerin 

güçlendirilmesi  

biçiminde ifade ediliyor.  

Bu ana dayanak altında; 

o Sağlık (7,7 milyar Avro), 

o Kapsayıcı ve Güvenli Toplumlar (2,8 milyar Avro), 

o Dijital ve Endüstri (15 milyar Avro), 

o İklim, Enerji ve Hareketlilik (15 milyar Avro), 

o Gıda ve Doğal Kaynaklar (10 milyar Avro) 
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kümeleri yer almaktadır. 

Ayrıca bu ana dayanak bünyesinde, “bağımsız bilimsel kanıt ve teknik destek ile AB politikalarını destekleyen” 

Ortak Araştırma Merkezi  (Joint Research Center – JRC) (2,2 milyar Avro) de bulunmaktadır. 

Üçüncü ve son olarak, toplamda 13,5 milyar Avro ayrılan Açık İnovasyon ana dayanağının amacı ise;  

 Avrupa İnovasyon Konseyi ile Avrupa’nın pazar yaratma konusunda bir öncü haline getirilmesi, 

 Bölgesel ve ulusal inovasyon aktörleri odaklı Avrupa İnovasyon Ekosistemleri’nin (10,5 milyar Avro) 

oluşturulması, 

 İş, araştırma, yüksek öğrenim ve girişimcilik entegrasyonunun teşvik edilmesi için Avrupa İnovasyon 

ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) (3 milyar Avro) daha da güçlendirilmesi  

ifadeleriyle ortaya koyulmaktadır. 

Yukarıdaki üç ana dayanağın yanı sıra, bunların altında konumlandırılmış ve kesişen iki alandan oluşan Avrupa 

Araştırma Alanının Güçlendirilmesi ana başlığı; 

 Daha düşük araştırma ve inovasyon performanslı ülkeleri desteklemek 

amacıyla  oluşturulmuştur. 

Bu hedef için öngörülen iki alt alan ise şöyle sıralanmaktadır: 

 Mükemmelliğin Paylaşımı (1,7 milyar Avro),  

 Avrupa Araştırma ve İnovasyon Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi (400 milyon Avro). 

Ufuk Avrupa’nın kabul takvimi çerçevesinde Ocak 2021’den itibaren ilk çağrılarının yayımlanması bekleniyor.  

 
Katılımcı Portalında Yeni Ortak Arama Özelliği! 

 

Avrupa Birliği Katılımcı Portalı'na çok ortaklı uluslararası proje konsorsiyumlarına dahil olacak kuruluş arayan 

proje ekiplerine bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir özellik geldi. Bu yeni özellik proje sunmayı 

planlayan ekiplere hali hazırda açık veya gelecekte açılması planlanan çağrılardaki konu başlıkları kapsamında 

doğrudan ortak arama imkanı sunuyor. 

Ortak arayan proje ekiplerinin bu özellikten faydalanmaları için yapmaları gereken ilgilendikleri ve proje 

hazırlığı içinde oldukları konu başlığının Katılımcı Portalı'ndaki sayfasında "Topic conditions and documents" 

bölümünün hemen altında yer alan "view/edit partner search" kısmına tıklamaları. Bahsekonu bölümde bu 

konu başlığında ortak arayan kuruluşların sayısının yer aldığı bir bölüm de bulunmakta. 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://h2020.org.tr/tr/haberler/katilimci-portalinda-yeni-ortak-arama-ozelligi-0
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Yine aynı bölümde kuruluşunuzun LEAR'ı tarafından ilgilendiğiniz ve proje hazırlığı içinde olduğunuz konu 

başlığındaki ortak aramalarınızla ilgili bir talep oluşturabilirsiniz. 

Katılımcı Portalı'nın bu yeni özelliğine ilişkin tüm bilgi ve yönlendirmeler için: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4104742-
Zwza5Kij8shU6eecAcGzTO71zQ5N6WQ2i7nvWLuzTybSAwyeLWOzKiLt0jf9y32reVwLL2vQzt44ZhB5Hq6wdar
G-Jj71zxYb8yrSFyT7DyM5Vu-YvRN1GQBCwRljdSowjEVFYzZevpfgKicOX8HnEBXkUf  

Bilgilere erişebilmeniz için Katılımcı Portalı'nda bireysel hesabınız olması gerekmektedir. 

 

Ufuk2020 Kullanıcılarının Yeni Portalı: “Funding & Tenders Portal” 

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı (Ufuk2020) programıyla 

ilgili bilgi edinmek, proje başvurusu yapmak, desteklenen projelerle ilgili tüm işlemleri yürütmek için 

oluşturulan tek platform olan Participant Portal (Katılımcı Portalı) aşamalı olarak kullanımdan kaldırıldı ve 

Funding & Tenders Portal (Fonlama ve İhale Portalı) ismiyle, farklı yenilik ve düzenlemeler içeren bir platform 

ilgilenen paydaşların kullanımına sunuldu. 

 

Portalda Ne Gibi Yenilikler Var?  

AB fonlarını ve ihale fırsatlarını araştırmak, hibeleri ve sözleşmeleri tek bir yerden yönetmek için oluşturulan 

yeni ‘Fonlama ve İhale Portalı’ ile ister fon arayışındaki bir KOBİ ister AB hibesi kazanmış bir Sivil Toplum 

Kuruluşu olun, tüm bu süreçlere ilişkin bilgilere erişmek artık daha kolay olacak! 

 

 Neden Yeni Bir Portal’a İhtiyaç Duyuldu? 

Katılımcı Portalı, başlangıçta sadece Ufuk2020 için kuruldu, diğer AB programları ise Portal'a daha sonra 

eklendi. Yeni ‘Fonlama ve İhale Portalı’ ise, tüm AB programları ve bu programlara ilişkin proje fırsatları, ihale 

çağrıları ve bunlara ilişkin bilgileri tek bir yerde toplamak amacıyla tasarlandı ve paydaşların kullanımına 

sunuldu. 

 

 Yeni Portal Daha mı Karmaşık ve Kullanımı Eski Portal’a Göre Zor mu? 

Yeni Portal'ın kullanımı kesinlikle zor değil! Çünkü Yeni Portal eskisine göre biraz farklı görünüyor olsa da 

kullanıcıların âşina olduğu tüm elektronik iş akışları ve alt menüleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor. 

Dolayısıyla, mevcut kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Eski Portal’da erişebildiğiniz tüm kişisel ve kurumsal 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4104742-Zwza5Kij8shU6eecAcGzTO71zQ5N6WQ2i7nvWLuzTybSAwyeLWOzKiLt0jf9y32reVwLL2vQzt44ZhB5Hq6wdarG-Jj71zxYb8yrSFyT7DyM5Vu-YvRN1GQBCwRljdSowjEVFYzZevpfgKicOX8HnEBXkUf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4104742-Zwza5Kij8shU6eecAcGzTO71zQ5N6WQ2i7nvWLuzTybSAwyeLWOzKiLt0jf9y32reVwLL2vQzt44ZhB5Hq6wdarG-Jj71zxYb8yrSFyT7DyM5Vu-YvRN1GQBCwRljdSowjEVFYzZevpfgKicOX8HnEBXkUf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4104742-Zwza5Kij8shU6eecAcGzTO71zQ5N6WQ2i7nvWLuzTybSAwyeLWOzKiLt0jf9y32reVwLL2vQzt44ZhB5Hq6wdarG-Jj71zxYb8yrSFyT7DyM5Vu-YvRN1GQBCwRljdSowjEVFYzZevpfgKicOX8HnEBXkUf
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bilgiler ile bu bilgilere dair süreçleri yönetmek için gerekli olan tüm rol ve işlevleri Yeni Portal’da da 

bulabilirsiniz. 

 

Bundan Sonra Sizi Neler Bekliyor? 

Yeni Portal şu anda yaklaşık 15 AB programını kapsamakta iken 2021 yılından itibaren merkezî olarak 

yönetilen tüm AB programlarını kapsayacak bir içeriğe sahip olacak. 

İhale sözleşmelerinde, bugün projelerin ilgili süreçlerinde olduğu gibi, kademeli olarak elektronik yönetim 

sistemine geçilecek. 

Yeni Portal’la, mümkün olan tüm ihale ve proje fırsatlarına bir arama motoru kullanılarak ulaşılabiliyor. 

 

Ufuk2020 Hakemliğine Yönelik Bilgilendirme Videosu Yayımladı! 

 

Ufuk2020 projelerini değerlendirecek yeni hakemlere yönelik bir video yayımlandı. Avrupa Komisyonu 

tarafından yayımlanan videoda, hakemlerin proje değerlendirmede üstlendiği görevler ve hakemlik 

deneyiminin faydalarına değiniliyor. Özellikle az temsil edilen ülkelerden, özel sektörden ve kadın 

araştırmacılardan yeni hakemlik başvuruları bekleniyor. 

Video’ya ulaşmak için: https://www.youtube.com/watch?v=awMvFluq_mw 

 

Uluslararası Seyahat Destekleri-Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST 

Association) tarafından Aksiyonlarda görevli olmayan Araştırmacıları da Kapsayan 

Uluslararası Seyahat Desteklerinden Yararlanın! 

 

COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC)[1] Konferans Desteği: Herhangi bir COST 

Aksiyonu tarafından organize edilmeyen uluslararası bilim ve teknoloji konferanslarına katılıma yönelik 

desteklerdir. Söz konusu desteklere Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (Early Career Investigator-ECI)[2] ve 

doktora öğrencileri başvurabilmektedirler. Başvuruya konu uluslararası konferansın destek talebinde 

bulunulacak olan Aksiyonun konusuyla konu bakımından uyumlu olması gerekmektedir. 

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (Short Term Scientific Mission-STSM) Desteği: Araştırmacı mobilizasyonuna 

yönelik, kurumsal ziyaretleri temel alan bireysel desteklerdir. Temel amacı bireyler arasındaki bilimsel 

etkileşimi artırmaktır. Resmi bir araştırma programında doktora öğrencisi veya doktora-sonrası öğrenci 

https://www.youtube.com/watch?v=awMvFluq_mw
https://h2020.org.tr/tr/haberler/uluslararasi-seyahat-destekleri-bilim-ve-teknolojide-avrupa-isbirligi-kurulusu-cost#_ftn1
https://h2020.org.tr/tr/haberler/uluslararasi-seyahat-destekleri-bilim-ve-teknolojide-avrupa-isbirligi-kurulusu-cost#_ftn2
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olarak kayıtlı araştırmacılara, gerçekleştirilmesi planlanan araştırmayla ilgili bir tüzel kişilik, kurum veya 

kuruluşta çalışmakta olan araştırmacılara yöneliktir. Araştırmacı profiline göre 90 veya 180 güne kadar olan 

bilimsel ziyaretler yine araştırmacı profiline göre 2500 veya 3500 Euro’ya kadar desteklenebilmektedir.   

Her iki destekten Aksiyonlarda görevli olmayan araştırmacılar da yararlanabilmektedirler. 

Ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK COST web sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-

programlar/cost/icerik-diger-cost-ag-destekleri 

  

[1] COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC): Bosna Hersek, Bulgristan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, 

Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Türkiye.  

[2] Doktora mezuniyeti üzerinden 8 yıl geçmemiş olan araştırmacılardır. 

 

 

Türkiye İlk Kez Bir EIT Konsorsiyumunda Yer Aldı! 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin asil ortak, TÜBİTAK ve İSBAK’ın ilgili ortak olarak yer aldığı MOBILUS 

konsorsiyumu, Ufuk2020 bünyesindeki Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (European Institute of 

Innovation and Technology-EIT) Şehir içi Ulaşım çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. 

MOBILUS konsorsiyumu, aynı zamanda büyük öneme sahip olan “EIT Şehir içi Ulaşım” (EIT-Urban Mobility) 

unvanını da almış oldu. Bu anlamda Türkiye, yenilikçi fikir sahiplerini ve girişimcileri, büyüme ve istihdam 

yaratacak çözümler için destekleyen EIT inisiyatifleri içerisinde ilk kez yer almayı başardı. 

MOBILUS,  15 ülkeden ve 48 kuruluştan (13 şehir, 17 endüstri kuruluşu ve 18 üniversitesi) oluşmakta. 

Konsorsiyum, 7 yıl süresince gerçekleştirecekleri faaliyetler ile daha temiz, kapsayıcı, emniyetli ve akıllı şehir 

içi ulaşım sistemlerini oluşturmayı hedefliyor. 

MOBILUS, yukarıdaki hedefler doğrultusunda 2026 yılına kadar aşağıda sıralanan aşamaların gerçekleşmesini 

planlamakta: 

180  yeni girişimin (start-up) desteklenmesi, 

EIT girişimlerince 38 milyon Avro’luk yatırımın elde edilmesi, 

1450 mezunun eğitilmesi ve 

125 yeni ürünün piyasaya sürülmesi. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-diger-cost-ag-destekleri
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-diger-cost-ag-destekleri
https://h2020.org.tr/tr/haberler/uluslararasi-seyahat-destekleri-bilim-ve-teknolojide-avrupa-isbirligi-kurulusu-cost#_ftnref1
https://h2020.org.tr/tr/haberler/uluslararasi-seyahat-destekleri-bilim-ve-teknolojide-avrupa-isbirligi-kurulusu-cost#_ftnref2
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 EIT hakkında geniş kurumsal bilgiler için: 

https://eit.europa.eu/ 

EIT Şehir içi Ulaşım ile ilgili detaylı bilgi için:  

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility 

 

Shift2Rail Ortak Girişimi 2019 Yılı Taslak Çağrı Konuları Yayımlanmıştır! 

 

Demir yolu araştırma ve inovasyon projelerinin fonlandığı Ufuk2020 Ulaşım alanı Shift2Rail Ortak Girişimi 

2019 yılı taslak çağrı konuları yayımlandı. 

2019 çağrıları Shift2Rail üye kuruluşları ve üye olmayan kuruluşlar için olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Türkiye’den proje hazırlığı içinde olan kuruluşların ‘Open Call-OC’ ibaresi bulunan başlıklara proje sunması 

beklenmektedir. 

İlgili çağrıların yer aldığı Shift2Rail Ortak Girişimi 2019 Yılı Taslak Çalışma ve Bütçe Planı dokümanına ulaşmak 

için tıklayınız. Dokümanın 56-67. Sayfaları arasındaki EK II ( Annex II) bölümünden konuların detayları 

incelenebilir. 

Üye olmayanlara açık çağrıların konu başlıkları aşağıda sunulmuştur: 

1. S2R-OC-IP1-01-2019: Advanced Car body shells for railways and light material and innovative doors 

and train modularity 

2. S2R-OC-IP1-02-2019: Tools, methodologies and technological development of next generation of 

Running Gear 

3. S2R-OC -IP1-03-2019: Support to the development of technical demonstrators for the next generation 

of brake systems 

4. S2R-OC-IP2-01-2019: Demonstrator development for the use of Formal Methods in railway 

environment - Support to implementation of CSIRT to the railway sector 

5. S2R-OC-IP2-02-2019: Support to development of demonstrator platform for Traffic Management 

6. S2R-OC-IP3-01-2019: Future traction power supply for railways and public transport 

7. S2R-OC-IP4-01-2019: Complementary Travel Expert Services 

8. S2R-OC-IP5-01-2019: Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie 

9. S2R-OC-IP5-02-2019: Advanced obstacle detection and track intrusion system for autonomous freight 

train 

https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
http://shift2rail.org/about-shift2rail/ju-members/
https://shift2rail.org/wp-content/uploads/2018/11/AWP-2019-Draft.pdf
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10. S2R-OC-CCA-01-2019: Noise & Vibration 

11. S2R-OC-IPX-01-2019: Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector 

12. S2R-OC-IPX-02-2019: Breaking language barriers 

  

Avrupa Komisyonu Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrılar aktifleştiği zaman başvuru yapılabilecektir. 

Notlar: 

Ufuk2020 Ar-Ge ve inovasyon programı Ulaşım alanı altında yer alan Shift2Rail Ortak Girişimi, kara yolu 

ulaşımından demir yolu ulaşımına dönüşüm hedeflemekte ve Avrupa Komisyonu’nun ‘Tek Avrupa Demir Yolu 

Ağı’ amacına demir yolu sektöründeki Ar-Ge ve inovasyon projelerinin fonlanması yoluyla hizmet etmektedir. 

Sorularınız için ncptransort@tubitak.gov.tr adresi ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

Avrupa İnovasyon Kurumu, EIC'nin Yeni Yapısı Viyana'da Açıklandı! 

 

Ufuk2020 programı ve Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı'nın işbirliği ile 21- 22 Kasım'da Avusturya/Viyana'da 

düzenlenen “Innovative Enterprise Vienna” etkinliğinde  Avrupa İnovasyon Konseyi'nin (EIC) yapısına ilişkin 

önemli bilgiler verildi.  Ufuk2020 Türkiye KOBİ alanı Ulusal İrtibat Noktası uzmanının da katılım sağladığı 

etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, araçları hâlen Ufuk2020 programı kapsamında pilot olarak yürütülmekte 

olan  Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC),  9. Çerçeve Programı, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Europe’da 

bütünüyle etkinleştirilecektir. 

Bu anlamda, Viyana'daki etkinlikte Komisyon yetkililerinin sunumlarıyla, EIC'nin mevcut aktivitelerinde 

yapılacak olan değişikliklerin özet bir tanıtımı yapıldı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) 

ve benzeri ilgili kuruluşlar ile Avrupa inovasyon ekosisteminin önde gelen yatırımcılarının sunumlarıyla 

Avrupa’nın mevcut yatırım ve risk taşıma altyapısı analizi yapıldı. Buradan hareketle, ihtiyaç duyulan 

eksikliklerin Ufuk2020 fonlama araçlarıyla nasıl kapatılmasının planlandığı açıklandı. 

 

Yapılan sunumlarda, EIC'nin aktiviteleri daha önce duyurulan fonlama araçları, “Pathfinder” ve “Accelerator” 

olarak adlandırılan iki temel yeni araç altında fon sağlamaya devam edeceği ortaya koyuldu. Söz konusu yeni 

araçların özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://shift2rail.org/
mailto:ncptransort@tubitak.gov.tr
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
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 “Pathfinder” aracı Ar&Ge faaliyetlerini kapsayan sarsıcı fikirlerin, projelerin hibe şeklinde fonlanmasını 

sağlarken, 

 “Accelarator” aracı Ar&Ge faaliyetleri geliştirilmiş projelerin Avrupa pazarına taşınması ve yayılması 

aktivitelerinin hibe ve hisse /borçlanma araçları ile fonlanmasını sağlayacak.  

o “Accelarator” aracı bağlamında yapılan değişiklikle, iki faz halinde yürütülen KOBİ Aracı programının Faz-

1 aşaması 7 Mayıs 2019’da sona erecek. Faz-2 aşaması aynı cut-off tarihleri geçerli olmak üzere 2.5 milyon 

€’luk hibe fonlaması ile devam edilecek. 

o Faz-2’ye ek olarak InnovFin ve diğer yatırım araçlarıyla 15 milyon €’ya kadar hisse ve borçlanma olanakları 

sunulacak. 

o İnovasyona Hızlı Erişim (FTI) programı ve Faz-3 aktiviteleri 2020 sonuna kadar devam edecek. 

Sonraki Innovative Enterprise etkinliğinin 2019’da Romanya / Bükreş’te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Etkinliğin sayfasındaki sunumların videoları ve materyallere ulaşmak için: 

https://innoenterprisevienna2018.eu/ 

 

Kadir Has Üniversitesi Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları Bilgi Günü 

Sunumları Yayınlandı! 

 

Üniversitede ya da sanayi kuruluşlarında çalışan deneyimli araştırmacıların, genç araştırmacıların eğitimine 

yönelik olarak yazacakları proje önerileri kapsamındaki Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training 

Networks-ITN) çağrısı özelinde, 7 Aralık 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde bir Bilgi Günü 

gerçekleştirildi. 

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için:  

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.s
unumu.itu_part1.pdf 

 

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.s
unumu.itu_part2.pdf 

 
 
 
 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/innovfin-eu-finance-for-innovators.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/business-acceleration-support-and-coaching-services
http://www.romania2019.eu/
https://innoenterprisevienna2018.eu/
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.sunumu.itu_part1.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.sunumu.itu_part1.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.sunumu.itu_part2.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u390/tugba.a.kantarcioglu.msca_.ncp_.services.and_.euraxess.sunumu.itu_part2.pdf
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C) BİLGİ GÜNLERİ VE PROJE PAZARLARI 
 

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programı Bilgi Günü ve Proje Pazarı, Brüksel, 9 Ocak 

15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması planlanan Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programı (FCH) 2019 yılı çağrısına 

yönelik olarak 9 Ocak 2019 tarihinde Brüksel'de Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği  gerçekleşecektir. 

Etkinlikte yeni çalışma programı ve açılacak çağrı başlıkları hakkında detaylı bilgi verilmesi planlanıyor. Bilgi 

gününden sonra konsorsiyum kurma hedefli proje pazarı etkinliği de yapılacaktır. Proje pazarında katılımcılar 

çalıştıkları kuruluş ve proje fikirlerini sunma imkanı elde edebilecekler. 

 Notlar: 

2019 yılında açılacak çağrı başlıkları hakkında bilgi edinmek için 
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/fch_2018_calisma_programi.pdf  yer alan FCH 2018 
Çalışma Programından yararlanabilirsiniz. 

Etkinlik gündemi için:   

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Agenda%20Info%20Day%20(ID%204959657).
pdf  

Kayıt olmak için: https://www.fch.europa.eu/node/2273/register  

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Seyahat destek 
başvurusunda etkinlikte yapılması planlanan sunumun iletilmesi önem arz etmektedir. 

TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için:  https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi 

 

Elektronik Bileşenler ve Sistemler Proje Pazarı Etkinliği, Brüksel, 15-16 Ocak 2019 

 

Elektronik Bileşenler ve Sistemler proje pazarı etkinliği (ECS Brokerage Event), AENEAS, ARTEMIS-IA ve EPoSS 

tarafından 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecektir. Elektronik Bileşenler ve Sistemler 

alanında faaliyet gösteren uzmanları bir araya toplayarak, ECSEL-JU, Ufuk2020 ve EUREKA (PENTA - 

EUROPIDES) programlarında proje önerilerini oluşturulmasını hedefleyen etkinlik, Elektronik Bileşenler 

ve Sistemler konusunda bir proje fikrine sahip olan veya bir proje konsorsiyumuna katılmakla ilgilenen tüm 

kuruluşlara açıktır.  

 

ECS Etkinliğine katılım, AENEAS, ARTEMIS-IA ve EPoSS birliklerine üye olanlar için ücretsizdir. Üye olmayanlar 

için giriş ücreti, 300 Avro, KOBİ'ler için ise 150 Avro. Etkinlik, katılımcıların proje fikirleri üzerinde 

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/fch_2018_calisma_programi.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Agenda%20Info%20Day%20(ID%204959657).pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/EXTERNAL%20Agenda%20Info%20Day%20(ID%204959657).pdf
https://www.fch.europa.eu/node/2273/register
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
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görüşebilecekleri, konsorsiyumlara katılabilecekleri, iletişim ağlarının geliştirebilecekleri ve olası iş ortakları 

ile iletişim kurabilecekleri bir ortam sunmaktadır. 

 

Proje Pazarı ECS Colloboration Tool (ECT) ile bağlantılı bir etkinlik olup ECT, Elektronik Bileşen ve Sistemler 

alanı özelinde faaliyet gösteren bir işbirliği aracıdır. 

Notlar: 

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2019.html  

Kayıtlar açılmış olup son kayıt tarihi  8 Ocak 2019'dur.  

Kayıt olmak için:  https://ecscollaborationtool.eu/register  

Proje fikirlerinizi ECT’ye yükledikten sonra, proje fikrinizi sunmak istiyorsanız talebinizi ECT üzerinden 
belirtmelisiniz.   

Posterler ve proje sunumları ECT’de yer alan şablonlar kullanılarak hazırlanmalıdır.  

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri hakkında  daha fazla bilgi için: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi  

 

Ufuk2020 ICT alanı Robotik Bilgi Günü, Proje Pazarı, Brüksel, 18 Ocak 

 

Ufuk2020 ICT alanı Robotik çağrıları kapsamında, 18 Ocak 2019'da Brüksel'de Bilgi Günü ve Proje Pazarı 

etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik boyunca Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından teklif çağrılarına 

katılmak için gereken tüm bilgiler detaylı bir şekilde anlatılacaktır.  

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu temsilcileri, son başvuru tarihi 28 Mart 2019 olan ICT-03-2018-2019 

Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices ve ICT-05-2019 Application driven 

Photonics components çağrılarının ayrıntılarını sunacaklar. Çağrıların konuları, biyofotoniklerden PIC'lere ve 

fotonik sensörlerinden IA, RIA ve CSA tipi projelere kadar geniş bir alanı kapsıyor.  

Etkinlikte aynı zamanda, araştırmacılar proje fikirlerini veya uzmanlıklarını katılımcılara sunma imkânına 

sahip olacaklardır. Söz konusu Ufuk2020 Fotonik etkinliği konsorsiyum oluşturmak için önemli bir işbirliği 

fırsatı sunmaktadır. 

Notlar: 

Kayıt ücretsizdir, ancak etkinlik alanına giriş için zorunludur.  

Kayıt olmak için: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/photonics-infoday-2019/register.cfm  

https://ecscollaborationtool.eu/
https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2019.html
https://ecscollaborationtool.eu/register
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/photonics-infoday-2019/register.cfm
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Kayıtlar 13 Ocak 2019'da kapanacaktır. 

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/infoday-photonics-2019-calls  

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri hakkında daha fazla bilgi için: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi  

 

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar 2019 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı: SMI2G@Belçika, 
Leuven, 29-30 Ocak 
 
Avrupa Komisyonu’nun desteği ile Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G) tarafından her 

sene gerçekleştirilen Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği 29-30 Ocak 2019 tarihlerinde 

tarihlerinde Belçika/Leuven’de düzenlenecektir. 

Avrupa Komisyonu temsilcileri ile tüm Avrupa'dan üniversite, sanayi, kamu kuruluşu temsilcilerinin katılım 

sağlayacağı etkinlik kapsamında Güvenli Toplumlar araştırma alanı özelinde 2019 yılında açılacak olan tüm 

çağrılar hakkında detaylı bilgiler sunulacak ve katılımcılar tarafından proje önerisi fikirleri paylaşılacaktır. 

Etkinliğe kayıt olmak için:  

https://m8.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M2jD5RZKMS&wpMessageId=17128&
userId=380041&command=viewPage  

 
D) UFUK 2020 PROGRAMI ÇAĞRILARI 
 
Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı 
Çağrısı Açıldı! 
 
MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 

2019 Yılı Çağrısı 4 Aralık 2018 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 2 Nisan 

2019 tarihine kadar kabul edecektir. MSCA Araştırma - Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden 

ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları 

kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir.  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/infoday-photonics-2019-calls
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
https://m8.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M2jD5RZKMS&wpMessageId=17128&userId=380041&command=viewPage
https://m8.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=M2jD5RZKMS&wpMessageId=17128&userId=380041&command=viewPage
https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise
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RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB 

Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel 

değişimleri yapabilmektedir. 

 

Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari 

personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabilmektedirler. Söz konusu 12 aylık dolaşım 

süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara 

dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır (aylık 

2100€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari 

(aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de mevcuttur.   

                                                                                                                                                     
RISE programı kapsamında temel olarak; 

·         AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) 
uluslararası; 

·         AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi 
kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası; 

yapılan dolaşımlar desteklenmektedir.   

Önemli bağlantılar: 

1- RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka 
okunması gereken RISE Başvuru Rehberi için:  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-
appl-msca-rise_en.pdf 

2- Avrupa Komisyonu'nun RISE programına yönelik başvuru sayfası için: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/msca-rise-2019 

TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulmuş olup,  bu kapsamda proje önerisi 

hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon 

desteği, proje yazdırma ve ön değerlendirme desteği alınabilmektedir.  

 
Detaylı bilgi için:  https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi
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1.EJP RD Avrupa Ortak Programı Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırmaları Ortak Çağrısı 
Açıldı! 
 
Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları’nın (www.e-rare.eu) devamı niteliğindeki Nâdir 

Hastalıklarda Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases - EJP RD) 1. Uluslararası Ortak 

Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC) 14 Aralık 2018 tarihinde açılacaktır. 

 

23 farklı ülkeden 32 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek çağrıya 

ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Amacı nâdir hastalıklar alanında araştırmalar yapan, farklı 

ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerini geliştirmek 

olan EJP RD JTC2019’un çağrı başlığı “Nâdir hastalıkların teşhisi ve/veya hastalığın ilerleyişi ve hastalık 

mekanizmalarının araştırılmasını hızlandıracak uluslararası araştırma projeleri - (Transnational research 

projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases.)” 

olarak belirlenmiştir. 

 

2 aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci izlenecek çağrıya ön-proje-önerisi ve tam-proje-önerisi olmak 

üzere iki defa başvuru alınacaktır. 14 Aralık 2018 tarihinde birinci aşama başvurularının alınacağı çağrıda, 

bağımsız hakemlerden oluşan uluslararası bilimsel değerlendirme komitesinin puanlaması esas alınacaktır. 

Komitenin başarılı bulduğu proje önerileri, 2. aşamaya geçerek, tam başvuru yapmaya hak kazanmış 

olacaktır. 2. aşamaya geçen projelerin yürütücülerinden Mayıs (2019) ayı başında açılacak 2. Aşamaya  tam-

proje önerisi ile başvuru yapmaları istenecektir. 11 Haziran 2019 tarihine kadar alınacak başvuruların 

değerlendirme sürecinin ise Ekim 2019’da tamamlanarak sonuçların bildirilmesi planlanmaktadır. 

 
Çağrıya katılım sağlayan ülkelerle fonlayıcı kuruluşlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi için:  
http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019  
 
EJP RD JTC2019 Çağrısı Sekreteryası’na sorularınız için: 
Dr. Katarzyna Saedler, e-mail: katarzyna.saedler@dlr.de  
Dr. Michaela Fersch, e-mail: michaela.fersch@dlr.de  
Dr. Ralph Schuster, e-mail: ralph.schuster@dlr.de  
  
Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacılar için ÖNEMLİ NOT:  
 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1ejp-rd-avrupa-ortak-programi-uluslararasi-nadir-hastaliklar-arastirmalari-ortak-cagrisi-aciliyor
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1ejp-rd-avrupa-ortak-programi-uluslararasi-nadir-hastaliklar-arastirmalari-ortak-cagrisi-aciliyor
http://www.e-rare.eu/
http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019
mailto:katarzyna.saedler@dlr.de
mailto:michaela.fersch@dlr.de
mailto:ralph.schuster@dlr.de
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Proje ve çağrı ile ilgili sorularınızı iletmek; TÜBİTAK’tan proje desteği talep edebilmeniz için gerekli olan ulusal 

başvuru süreci hakkında bilgi almak için TÜBİTAK EJP RD Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin’e, 

EJPRD@tubitak.gov.tr adresine  e-posta gönderebilir; 0312 298 1796 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. 

 

EuroNanoMed III Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı! 

 
EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri 

Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak 

olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma 

projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında 

uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi 

gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:  

  

Yenileyici tıp  

Tanı bilim  

Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri  

 

Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır.  

Başvuru için Genel Koşullar:  

Çağrı kapsamında konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden araştırma grubu içermesi 

gerekmektedir: 

 

Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri); 

Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik edilmektedir; 

Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir. 

 

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 14 

Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları 

mailto:EJPRD@tubitak.gov.tr
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açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. 

Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, 

çağrı metninde (http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/)  belirtilen en az üç ülkenin 

katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi 

(https://ptoutline.eu/app/euronanomed2019) kullanılarak sunulmalıdır.  

 

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. 

Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. aşama 

başvuru online olarak http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 8 Şubat 2019 tarihine kadar 

gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 15 Şubat 2019 tarihine kadar Araştırma Destek Programları 

Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir. 

 

EuroNanoMed III projesi ve 2019 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://euronanomed.net/joint-calls/10th-

joint-call-2019/ adresinden ulaşılabilir. Ortak arama duyuruları için https://etp-nanomedicine.eu/about-

nanomedicine/european-nanomedicine-map/ ve http://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-

and-offers/ adreslerini kullanabilirsiniz. 

 

FLAG-ERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı! 

 

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (FET) alanında 

yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir. 

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla FET Amiral Gemisi proje alanlarında (başta Grafen ve 

İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla FLAG-ERA Proje Konsorsiyumu 

tarafından düzenli olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır.  

2019 Yılı Çağrı Konuları 

Proje kapsamında 19 Kasım 2018 tarihinde açılan 2019 Yılı Çağrısı’nda mevcut iki Amiral Gemisi projesi ile 

koordinasyon içinde yürütülmesi gereken iki konuda araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır: 

1.Grafen, 

2.İnsan Beyni 

http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/
https://ptoutline.eu/app/euronanomed2019
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/
http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/
https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/
https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/
http://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/
http://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/
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Konu başlıklarının alt başlıklarına ve Amiral Gemisi projelerinde hangi iş paketleri ile ilintili olduklarına 

ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz: 

 Grafen Amiral Gemisi projesi için: https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-
ERA_JTC2019_Graphene_links.pdf 

 İnsan Beyni Amiral Gemisi projesi için: https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-
ERA_JTC2019_HBP_links.pdf 

Çağrı Özel Şartları 

FLAG-ERA 2019 Yılı çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer 

alacaktır. Oluşturulan proje konsorsiyumunun: 

 en az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi, yada 

 en az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen yada İnsan Beyni Amiral 

Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması 

 beklenecektir. FLAG-ERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan kuruluşlardan, 2019 Yılı çağrısına katılacak 

ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak katılımcı ülkeler ve kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile 

belirtilmiştir. 

FLAG-ERA 2019 Yılı Çağrısı’na başvurular iki aşamalı olarak gerçekleşecektir. 

Çağrıya başvuran ülkemiz araştırma ekipleri tüm konsorsiyum olarak gerçekleştirecekleri uluslararası 

başvurunun yanında kendi araştırma projeleri için ulusal başvuru olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapacaktır. 

Ulusal ve uluslararası başvurular elektronik ortamda gerçekleşecektir. 

İlk aşama uluslararası başvuru 19 Şubat 2019 tarihinde (17h00 CET) kapanacaktır. 

Uluslararası çağrı için: ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel bilgilere 

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı! 
 
Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham 

maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla 

oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak 

Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında 

desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onyedi ülkeden 

yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. 

https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_Graphene_links.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_Graphene_links.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_HBP_links.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/09/FLAG-ERA_JTC2019_HBP_links.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2018/12/FLAG-ERA_JTC2019_Call_Announcement_20181130.pdf
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/
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Çağrı metnine ulaşmak için: https://www.era-min.eu/node/325 
  
ÇAĞRI KAPSAMI 
 
Tematik Alanlar: 
 
Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana 

amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; 

-metalik 

-inşaat (yapı) 

-endüstriyel mineraller 

 

ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu 

edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir. 

 

1.Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar) 

2.Dizayn 

3.İşleme, üretim ve yeniden imalat 

4.Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanım (ikincil kaynaklar) 

5.Ortak kesişen alanlar 

 

 Yeni iş modelleri 

 Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi 

 Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk 

 

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile 

konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az üç farklı 

kuruluştan oluşması gerekmektedir. Ülkelerden birinin Avrupa Birliği üyesi (Türkiye dahil) ülke olması 

zorunludur. 

 

Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tam öneriler (full-proposal) 20/11/2018 

tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2019’dur. Tam öneriler, çağrı 

https://www.era-min.eu/node/325
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metninde https://www.era-min.eu/node/325 belirtilen en az ikı ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan 

konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.submission-era-min.eu kullanılarak 

sunulmalıdır.  

 
Çağrı metni için: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-min-2_cagri_metni.pdf  
 
Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. 

Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Türk proje ekiplerinin, ortak çağrı 

sekreteryasına sunulan tam öneri ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’a da aynı İngilizce tam öneri ve eklerini 

(Sistem üzerinden doldurulacak olan Türkçe Başvuru Formu ve Türkçe Bütçe Tablosu) birlikte hazırlayıp, 15 

Şubat 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı 

basılı kopyalarını 21 Şubat 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir. 

 
Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için: 
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-min-2_web_sayfasi_bilgi_notu.pdf  
 
ERA-MIN-2 ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-
min.eu/node/325  adresinden ulaşılabilir. 
 
 

Türkiye-Danimarka Eurostars Çağrısı Açıldı! 

 

Türkiye ve Danimarka arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının 

Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Danimarka Ortak Proje Çağrısı açıldı. 

Bu kapsamda, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin 

geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek. Proje konsorsiyumlarında en az 

bir KOBİ’nin ortak olarak yer alması ve ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte 

gerçekleştirecekleri Danimarkalı paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı proje 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

EUREKA Programı’nın bir alt bileşeni olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin 

Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabetçiliğinin artırılması için başlattıkları KOBİ'lere özel, hızlı ve etkin bir destek 

programıdır. 2008 yılında 7. Çerçeve Programı kapsamında başlayan Eurostars Programı, Ufuk 2020 Programı 

kapsamında Eurostars-2 olarak 2020 yılına kadar devam edecektir.  

https://www.era-min.eu/node/325
http://www.submission-era-min.eu/
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-min-2_cagri_metni.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/era-min-2_web_sayfasi_bilgi_notu.pdf
https://www.era-min.eu/node/325
https://www.era-min.eu/node/325
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Detaylı bilgi için lütfen:  https://www.eurostars-eureka.eu/  

 Notlar: 

Çağrı için son başvuru tarihi 28 Şubat 2019’dur. 

Çağrı metni ve başvuru süreci için: http://www.eurekanetwork.org/eurostars-denmark-turkey-call-2018 
 

Martera 2018 Yılı Çağrısı Açıldı! 
 
MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-

NET projesidir. MARTERA, Avrupa ülkelerini denizcilik teknolojileri ve mavi büyüme alanlarında daha güçlü 

bir konuma taşımayı amaçlamaktadır.  

  

MARTERA kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı 

açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı 29 Mart 2019 tarihinde 

kapanacaktır. 

  
Çağrı duyurusuna https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/martera_2018_cagri_duyrusu.pdf 
bağlantısından  ulaşabilirsiniz.  

 
Ayrıntılı bilgi www.martera.eu internet adresinde verilmektedir. 

 
 

PRIMA Programı 2019 Çağrıları Açıldı! 
 
Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA 

Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-

med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır: 

Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler 

Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın) 

 

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş 

olan fon ile desteklenecektir. 

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya 

taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan 

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurekanetwork.org/eurostars-denmark-turkey-call-2018
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/martera-2018-yili-cagrisi-acildi
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/martera_2018_cagri_duyrusu.pdf
http://www.martera.eu/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-programi-2019-cagrilari-acildi
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır. 

  
Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler  
 
Bölüm 1 (Section 1) - 2019 Yılı Çağrı Başlıkları 
Tema 1: Su Yönetimi 
Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi 

Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas 

  

Tema 2: Tarım Sistemleri 

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım  

Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture 

  

Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü 

Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture 

   

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri 

 

Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve 

dijital teknolojiler 

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of 

traditional Mediterranean foods 

  

Nexus (Yatay Kesen) Tema:  

 

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik 

faydalarının değerlendirilmesi  

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-

Food Nexus  
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Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş 

ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması (CSA) 

Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related 

to farming system, water and food in the Mediterranean Area 

  
  
Bölüm 1 – Çağrı Takvimi 

 

1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019 

2. Aşama Son Başvuru: 16 Temmuz 2019 

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/  

  

Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler  

 

Bu bölüm kapsamında tek bir çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir. Bölüm 

2 kapsamında uluslararası başvurularla eş zamanlı olarak, ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını 24 Aralık 2018 tarihinden 

itibaren http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  adresinden yapabilirler. 

  

Bölüm 2 (Section 2) - 2019 Yılı Çağrı Başlıkları 

Tema 1: Su Yönetimi 

Konu 2.1.1: Akdeniz'de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak 

Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean 

 Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi 

Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions 

Tema 2: Tarım Sistemleri 

Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon 

Small scale farming systems innovation 

Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi 

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri 

http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve 

optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması 

Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable technologies and logistics and 

by optimized pest and microbial control 

  

Konu 2.3.2: İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay 

ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi 

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains to foster innovation 

and sustainability 

 Bölüm 2 – Çağrı Takvimi 

 

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 17 Aralık 2018 

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21 Şubat 2019 

2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2019 

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/  

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (TÜBİTAK): 24 Aralık 2018 

1. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 26 Şubat 2019 

1. Aşama Başvurular için İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a İletilmesi: 5 Mart 2019 

2. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 4 Eylül 2019 

Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  

  

Bölüm 1 (Section 1) İçin TÜBİTAK Destekleri  

PRIMA Programı Bölüm 1 (Section 1) kapsamında açılan çağrılarda proje koordinatörü olarak yer almak 

isteyen veya proje önerisinde bulunmak için uluslararası konsorsiyum oluşturmak isteyen araştırmacılar, 

TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklere başvuruda bulunabilirler. 

 

Detaylı bilgi için: 

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı:  

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi  

U2020 Seyahat Desteği:  

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi  

http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi
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PRIMA Ortak Arama Aracı 

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için 

PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na http://prima-med.org/find-partners/   

ulaşabilirsiniz. 

  

PRIMA Dış Danışman Veritabanı 

PRIMA çağrılarına sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi ve programın yürütülmesinde gerek 

duyulabilecek diğer hususlarda bağımsız dış danışmanların uzmanlığına başvurulmaktadır. 

PRIMA bağımsız dış danışman veritabanına http://prima-med.org/register-as-an-expert/  kaydolabilirsiniz. 

 

QuantERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı! 

 

QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında 

yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir. 

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Kuantum Bilimleri ve Teknoloji alanlarında çığır açacak 

ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla QuantERA Proje Konsorsiyumu tarafından düzenli 

olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır.  

2019 Yılı Çağrı Konuları 

Proje kapsamında 22 Kasım 2018 tarihinde açılan 2019 Yılı Çağrısı ile beş konuda araştırma projelerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır: 

1. Kuantum haberleşme (Quantum communication) 

2. Kuantum simülasyon (Quantum simulation) 

3. Kuantum hesaplama (Quantum computation) 

4. Kuantum enformatik bilimleri (Quantum information sciences) 

5. Kuantum metroloji, algılama ve görüntüleme (Quantum metrology, sensing and imaging) 

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için:   

https://www.quantera.eu/images/Call_2019_Announcement/QuantERA_Call_2019_-
_Announcement_final_21112018.pdf  

Çağrı Özel Şartları: 

QuantERA 2019 Yılı çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer 

alacak, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir. QuantERA projesinde yer alan, 

http://prima-med.org/find-partners/
http://prima-med.org/register-as-an-expert/
https://www.quantera.eu/
https://www.quantera.eu/images/Call_2019_Announcement/QuantERA_Call_2019_-_Announcement_final_21112018.pdf
https://www.quantera.eu/images/Call_2019_Announcement/QuantERA_Call_2019_-_Announcement_final_21112018.pdf
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ulusal fon sağlayan kuruluşlardan, 2019 Yılı çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon 

sağlayacak kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir. 

QuantERA 2019 Yılı Çağrısı’na başvurular tek aşamalı olarak gerçekleşecektir. 

Çağrıya başvuran ülkemiz araştırma ekipleri tüm konsorsiyum olarak gerçekleştirecekleri uluslararası 

başvurunun yanında kendi araştırma projeleri için ulusal başvuru olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapacaktır. 

Ulusal ve uluslararası başvurular elektronik ortamda gerçekleşecektir. 

Uluslararası başvuru 18 Şubat 2019 tarihinde kapanacaktır. 

Uluslararası çağrı için: ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel 

bilgilere  https://www.quantera.eu/news/78-quantera-call-2019-announcement  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Henüz uluslararası başvuru ekranı açılmamıştır. Sistem açıldığında ilgili bağlantı burada sunulacaktır. 

  

TÜBİTAK Başvurusu ve Destek Programı Hakkında Bilgi 

QuantERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı'na katılacak Türkiye’den başvuran akademik araştırmacılar (üniversiteler, 

araştırma enstitüleri vb.) TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek 

olup, firmalar TÜBİTAK TEYDEB 1509 Programı kapsamında desteklenecektir. 

 ARDEB 1001 Programı Hakkında Bilgi:  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programla... 

 TEYDEB 1509 Programı Hakkında Bilgi:  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-dest... 

ARDEB 1001’den faydalanacak araştırma ekipleri için not: Ulusal başvurular için başvuru ekranı henüz 
açılmamıştır. 

Çağrıya başvurmayı planlayan bütün ekiplerin proje yürütücüsü ile irtibata geçmesi önerilmektedir. 

 

Ortak Arama/Ortak Olma 

Çağrı sayfasında yer alan Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu 

oluşturabilir,  proje fikrinize uygun ortaklar arayabilir ve ortak arayan konsorsiyumlar ile niyet beyanınız 

vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.  

Tüm niyet beyanları çağrı sayfasında yer alan  https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/show bağlantıdan 

incelenebilir. 

https://www.quantera.eu/news/78-quantera-call-2019-announcement
https://www.quantera.eu/news/78-quantera-call-2019-announcement
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/
https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/show
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SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Çağrısı Açıldı! 

Ufuk2020 Programı'nın desteklediği CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up 

of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından, şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, 

bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmekte. Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması'na (SUMP) hazırlık 

sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve söz konusu çerçevedeki planların hazırlanmasına yönelik bu 

destekler bağlamında SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması 3. Uygulama Çağrısı 28 Kasım 

2018'de açıldı. 

Çağrı kapsamında, 20-25 arası planlama otoritesinin seçilerek Mayıs-Kasım 2019 tarihleri arasında SLP 5 

(SUMP uygulamasına, finansına, tedarikine yönelik araç ve hizmetler) konularıyla ilgili eğitim ve bilgi 

paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Çağrıya öncelikle ulaşım planlaması konusunda tecrübeli şehir ve bölge otoritelerinin, yerel yönetim 

birliklerinin başvurması tavsiye edilmekle birlikte SUMP sürecine yeni başlayan paydaşların da başvurması 

teşvik edilmekte.  Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı çağrılarında yer almak isteyen şehirlerin, yerel 

yönetimlerin Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlarına (SUMP) sahip olmasının faydalı olduğu 

değerlendiriliyor. 

 Notlar: 

Başvuruların proje internet sayfası üzerinden 11 Ocak 2019 (12.00 CET) tarihine kadar gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Çağrıya Türkiye gibi Ufuk2020 Programına asosiye üye ülkelerdeki paydaşlar da başvurabilmektedir. 

Çağrı ile ilgili detaylı sorularınızı helpdesk@sumps-up.eu adresine yönlendirebilirsiniz. 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için: 

http://sumps-up.eu/calls-funding/  

Çağrı dokümanına ulaşmak için:  

http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-
Up_IPP_Call_3_SUMP_Expert_Cities.pdf 

Sıkça Sorulan Sorular Dokümanına ulaşmak için: 

http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-
Up_IPP_Call_3_FAQ.pdf 

Başvuru şartnamesine ulaşmak için: 

http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-
Up_IPP_Call_3_ToR.pdf 

https://docs.google.com/forms/d/1YwaA7o1Zmx8q1vnFVhYEhuz5hsjcNoz4bNyek6hEPoY/viewform?edit_requested=true
mailto:helpdesk@sumps-up.eu
http://sumps-up.eu/calls-funding/
http://sumps-up.eu/calls-funding/
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_SUMP_Expert_Cities.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_SUMP_Expert_Cities.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_SUMP_Expert_Cities.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_FAQ.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_FAQ.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_FAQ.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_ToR.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_ToR.pdf
http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Training_and_Learning_Activities/Calls_and_Funding/SUMPs-Up_IPP_Call_3_ToR.pdf
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE, KAYNAK VERİMLİLİĞİ ve HAM MADDELER ÇAĞRILARI 
 
CALL: GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 
 
CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society 
 
YayınlanmaTarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  72 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-
sc5-04-2019.html 
 
CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, 
reuse, recycling and recovery schemes  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  30 000 000 Avro 
Çağrı Linki: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-
sc5-07-2018-2019-2020.html 
 
CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  3 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-
sc5-08-2018-2019-2020.html 
 
SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  30 000 000 Avro 
Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-
2019.html 
 
SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of 
sustainable mining  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  20 000 000 Avro 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-07-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-09-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
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Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-
2020.html 
 
SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based 
solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  10 000 000 Avro 
Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-
2019.html 
 
SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi: 43 000 000 Avro  
Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-
2019.html 
 
SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and 
Copernicus data  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi: 15 000 000 Avro  
Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-
2019.html 
 
 
SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and 
Copernicus data  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  1 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-
2019.html 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-10-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-16-2019.html
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SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of 
entrepreneurship and social and cultural integration 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 4.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  25 000 000 Avro  
Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-
2019.html 
 
SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw 
materials 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  4 500 000 Avro 
Çağrı Linki:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-
2020.html 
 
SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and 
Innovation Actions (IA) granted by Societal Challenge 5 in 2014-2015 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  600 000 Avro 
Çağrı Linki:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-
2019.html 
 
 
SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal 
challenges: follow-up project  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  04.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  2 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-
2019.html 
 
CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE 
PARIS AGREEMENT 
 
LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-23-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
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Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 04.09.2019 
Çağrı Bütçesi: 22 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-02-2019.html 
 
LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change  
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 04.09.2019 
Çağrı Bütçesi: 23 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-05-2019.html 
 
LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 04.09.2019 
Çağrı Bütçesi:  25 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-06-2019.html 
 
LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  39 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-07-2019.html 
 
LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019, 04.09.2019 
Çağrı Bütçesi: 2 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-07-2019.html  
 
LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and 
nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation 
 
Yayınlanma Tarihi:  14.11.2018 
Kapanış Tarihi:  19.02.2019 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-02-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-05-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
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Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-
cla-09-2019.html 
 

AKILLI, TEMİZ VE ENTEGRE ULAŞIM ÇAĞRILARI   
 
DT-ART-03-2019 -Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles 
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  8 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/dt-art-03-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
DT-ART-04-2019- Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in 
urban areas for the mobility of all  
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 30 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/dt-art-04-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
LC-GV-03-2019- User centric charging infrastructure  
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 35 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-gv-03-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
 
LC-GV-04-2019- Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  25 000 000 Avro 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-09-2019.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-art-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-gv-04-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
LC-GV-05-2019- InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in 
developing and emerging economies” 
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  18 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-gv-05-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
LC-MG-1-11-2019- Structuring R&I towards zero emission waterborne transport 
 
Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  1 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-mg-1-11-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 

LC-MG-1-6-2019- Aviation operations impact on climate change (InCo flagship)  

Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  10 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-mg-1-6-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 

LC-MG-1-7-2019- Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship)  

Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  15 000 000 Avro 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-04-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gv-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/lc-mg-1-7-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 

MG-4-5-2019- An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs 

Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  7 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/mg-4-5-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 

MG-4-6-2019- Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity 

Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  5 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/mg-4-6-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false 

MG-BG-02-2019- Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 

Yayınlanma Tarihi:  04.12.2018 
Kapanış Tarihi:  25.04.2019 
Çağrı Bütçesi:  8 000 000 Avro 
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/mg-bg-02-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisio
nCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false  

TOPLUM İÇİN TOPLUM İLE BİLİM ÇAĞRILARI 
 
SwafS-01-2018-2019-Open Schooling and Collaboration on Science Education  
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019,  07.11.2019 
Çağrı Bütçesi: 4 500 000 Avro  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-5-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-4-6-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-bg-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-01-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
SwafS-05-2018-2019- Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing 
organisations  
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 6 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-05-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
SwafS-07-2019- EURAXESS TOP V 
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 3 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-07-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
SwafS-08-2019- Research innovation needs & skills training in PhD programmes 
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 2 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-08-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
SwafS-09-2018-2019- Supporting research organisations to implement gender equality plans  
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 9 000 000 Avro  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-05-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-07-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-09-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
 
SwafS-11-2019- Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations 
and universities in Europe 
 
Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 1 500 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-11-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

SwafS-12-2019- The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third 
countries 

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 2 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-12-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

 

SwafS-14-2018-2019- Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation 

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 9 500 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-14-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-11-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-12-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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SwafS-15-2018-2019- Exploring and supporting citizen science 

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 10 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-15-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

SwafS-16-2019- Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes 

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 3 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-16-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

SwafS-17-2019- Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science  

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 2 500 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-17-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

SwafS-19-2018-2019- Taking stock and re-examining the role of science communication 

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019 
Çağrı Bütçesi: 3 500 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-19-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-17-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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SwafS-20-2018-2019- Building the SwafS knowledge base  

Yayınlanma Tarihi:  11.12.2018 
Kapanış Tarihi:  02.04.2019, 07.11.2019 
Çağrı Bütçesi: 6 000 000 Avro  
Çağrı Linki:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/swafs-20-2018-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

 

E) HİBE DUYURULARI 
 
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Başvuruya Açılmıştır! 

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında 

yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma 

deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye 

gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya 

kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 15.12.2018 tarihi 

itibari ile başvuruya açılmıştır. 

Başvuru sistemine ulaşmak için: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm?language=tr  
For English page: 
 
https://www.tubitak.gov.tr/en/news/international-fellowship-for-outstanding-researchers-programme-
call-is-open-for-applications  
  
Türkçe çağrı metni için : https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2232_turkish.pdf 
İngilizce çağrı metni için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2232_english.pdf  
 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2014-2020 Dönemi Ulaştırma Sektör Operasyonel 

Programı kapsamında Belediyelere Yönelik “Proje Teklif Çağrısı” Yayımlanmıştır! 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2014-2020 dönemi Ulaştırma Sektör Operasyonel Programı kapsamında 

Belediyelere yönelik “Proje Teklif Çağrısı”na ilişkin dokümanlar yayımlanmıştır. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-20-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm?language=tr
https://www.tubitak.gov.tr/en/news/international-fellowship-for-outstanding-researchers-programme-call-is-open-for-applications
https://www.tubitak.gov.tr/en/news/international-fellowship-for-outstanding-researchers-programme-call-is-open-for-applications
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2232_turkish.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2232_english.pdf
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IPA 2014-2020 dönemi Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve 

Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben hazırlanan Proje Teklif Çağrısı ve Çağrıya 

yönelik destekleyici dokümanlar http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler adresinde yayımlanmıştır. 

Üniversiteler bu teklif çağrısı kapsamında projelerde eş-başvuran olarak yer alabilmektedirler. 

Detaylı bilgi için: 

http://op.udhb.gov.tr/tr/duyurular/belediyelere-yonelik-proje-teklif-cagrisi-na-iliski-dokumanlar-

yayinlanmistir  

 

F) İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 
 

TÜBİTAK-ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı! 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında 

mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2019-2022 yıllarında ortak araştırma projeleri 

desteklenecektir. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız 

araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı 

proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

TÜBİTAK tarafında bir ön başvuru süreci bulunmamasına rağmen, Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci 

mevcuttur.  

 
Fransa tarafı ön başvuru süreci ile ilgili ön duyurumuza ulaşmak için:  
 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ortak-proje-basvuru-
cagrisi-on-duyurusu  
 
Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir: 
  
• Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences); 

• Sismik Riskler (Seismic risks); 

• Deniz Ekosistemlerinin İşleyişi (Functioning of Marine ecosystems); 

• Sosyal ve Beşeri Bilimler (Human and Social Sciences); 

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT); 

• Enerji (Energy) 

http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler
http://op.udhb.gov.tr/tr/duyurular/belediyelere-yonelik-proje-teklif-cagrisi-na-iliski-dokumanlar-yayinlanmistir
http://op.udhb.gov.tr/tr/duyurular/belediyelere-yonelik-proje-teklif-cagrisi-na-iliski-dokumanlar-yayinlanmistir
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ortak-proje-basvuru-cagrisi-on-duyurusu
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ortak-proje-basvuru-cagrisi-on-duyurusu


 
1/2019 

 
              
 

41 
 

 Çağrı Kapanış Tarihi: 7 Mart 2019 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekler 

adresinden ulaşılacak olup, başvurular ise  http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.  

 

TÜBİTAK - Fas İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı! 

 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) 

arasında mevcut 5 Kasım 2013 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projelerinin desteklenmesi 

planlanmaktadır. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiyeli bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Faslı 

araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek 

taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

Söz konusu ortak projelerin aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenmesi öngörülmektedir: 

-Temel ve Uygulamalı Bilimler 

-Mühendislik 

-Sosyal Bilimler 

-Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji 

Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 – 15 Şubat 2019 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiyeli araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından maksimum 720.000 TL 

araştırma desteği, Faslı araştırmacılar içinse CNRST tarafından seyahat desteği sağlanacaktır. 

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi internet sitemizden duyurulacak olup, Türkiyeli ortaklar için başvurular yukarıda 

belirtilen tarihlerde http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

G) AYIN KONUSU-TOPLUM İLE TOPLUM İÇİN BİLİM PROGRAMI 

Toplum ile Toplum için Bilim (Science with and for Society), AB Ufuk2020 bileşenlerinin tümü altında 

konumlanmış yatay bir alandır. 

 

Alan; toplumsal sorunlarının ele alınmasında, bilimin toplumla etkileşiminde ve yenilikçi yöntemler ile 

kapasitelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda alan; Bilimin özellikle gençlere 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekler
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fas-ikili-isbirligi-cagrisi-acilacak
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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özendirilmesini, toplumun inovasyona olan ilgisinin artırılmasını ve gelecekteki araştırma ve 

inovasyon  konuları üzerine çalışılmaya başlanmasını sağlamaktadır. 

 

Toplum ile Toplum için Bilim alanı, toplumdaki tüm paydaşların (araştırmacılar, politika yapıcıları, KOBİ, sivil 

toplum kuruluşları gibi) toplumsal değerler, ihtiyaçlar ve beklentiler göz önüne alınarak araştırma ve 

inovasyon süreci ile bunların çıktılarının üretilmesinde beraber çalışmasını hedeflemektedir. 

 

Toplum ile Toplum için Bilim alanı öncelikli konuları; bilim ile toplum arasında etkili bir işbirliği kurmak, bilim 

için yeni yeteneklerin istihdamını sağlamak, sosyal bilinç ve sorumluluk ile bilimsel mükemmelliğin bir araya 

getirilmesi çerçevesinde oluşmaktadır. Bu kapsamda geniş kapsamlı bir yaklaşım olan Sorumlu Araştırma ve 

Yenilik (Responsible Research and Innovation-RRI) konuları desteklenmektedir. 

 

Sorumlu Araştırma ve Yenilik, toplumsal aktörlerin araştırma ve yenilik sürecine birlikte katılımına imkân 

sağlayan geniş kapsamlı bir yaklaşımdır. RRI, araştırma ve inovasyona ilişkin toplumsal beklentileri ve 

potansiyel etkileri tespit ve değerlendirilmeye katkı sunmaktadır. RRI çerçevesinde araştırma ve inovasyon 

politikalarının tasarımı ve uygulaması süreci de dâhil olmak üzere- oluşan öncelikli konular aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Toplumun araştırma ve yenilik faaliyetlerine dâhil edilmesi 

 Bilimsel sonuçlara erişimin artırılması 

 Araştırma süreci ve içeriğinde toplumsa cinsiyet eşitliğinin sağlanması 

 Etik değerlerinin sürece dâhil edilmesi 

 Formel ve informel bilim eğitiminin (STEM konuları) teşviki 

 Alan kapsamında; 

 Sorumlu Araştırma ve Yenilik 

 Açık Bilim -Açık Erişim 

 Bilim Eğitimi 

 Etik 

 Araştırma ve Yenilikte cinsiyet eşitliği 

 Araştırma ve Yeniliğe toplumsal katılım 

konuları çerçevesinde  araştırma başlıkları desteklenmektedir. 



 
1/2019 

 
              
 

43 
 

Alan Toplam Bütçesi: 444.9 Milyon Avro 

 

Alan Çağrıları: 

Sorumlu Araştırma ve Yenilik 

Sorumlu Araştırma ve Yenilik (Responsible Research and Innovation-RRI) toplumsal aktörlerin (araştırmacılar, 

vatandaşlar, politika yapıcıları, iş dünyası, üçüncü sektör kuruluşları vb.) araştırma ve inovasyon sürecinde 

beraber çalıştıkları bir yaklaşımdır. Söz konusu yaklaşım hem araştırma ve yenilik sürecinin hem de 

sonuçlarının toplumun beklentileri ve ihtiyaçları ile daha iyi uyumlulaştırılması sürecidir. 

RRI; araştırma ve yeniliğe toplumsal aktörlerin katılımı, bilimsel sonuçlara daha kolay erişimi, toplumsal 

cinsiyet ve etiğin araştırma ve yeniliğin içeriğine ve sürecine dâhil edilmesi ile formel ve informel bilim 

eğitimini içeren bir paket olarak uygulanmaktadır. 

RRI Ufuk2020’de Yatay Alan Olarak Ele Alınması: 

RRI, “Toplum ile Toplum için Bilim” Alanının en önemli unsurudur. RRI ilgili alanda aşağıdaki eylemler 

doğrultusunda desteklenmektedir; 

 RRI’ın tematik unsurları olan toplumsal katılım, açık erişim, toplumsal cinsiyet, etik, bilim eğitimi 

kapsamındaki eylemler 

 Paydaşlar ve enstitüler tarafından RRI yaklaşımın uygulamasını artırmak amacıyla eylemlerin entegre 

edilmesi (örneğin kurumsal değişimlerin teşviki) 

Ufuk2020 Programının hedefleri doğrultusunda teşvik edilen RRI, programın genelinde yatay bir alan olarak 

ele alınmaktadır. Birçok durumda, Ufuk2020 Programında birden çok spesifik hedeflerin yatay olarak ele 

alındığı disiplinler arası ve disiplinler üstü çözümler geliştirilmektedir. RRI teşvikinin artırılması için daha çok 

yaklaşımın dahil edilmesinin yanı sıra eylemler RRI’ın tematik unsurlarına da odaklanmaktadır.  

 

Açık Bilim-Açık Erişim 

Araştırmanın gerçekleşmesi ve sonuçlarının yayılması sürecinden farklı olarak bilimin her zaman açık olması 

gereklidir. Araştırma altyapıları, fikri mülkiyet hakları, metin madenciliği ve alternatif ölçütlerdeki zorlukların 

giderilmesi ile araştırma ve inovasyonda tüm aktörler arasındaki enstitüler arası, disiplinler arası ve 

uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu “Açık Erişim” den daha geniş çerçevede ele 

alınan “Açık Bilim”e yönelmektedir. 
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Açık Bilim, Toplum ile Toplum için Bilim Alanı çalışma programını etkilemektedir. Metin ve veri madenciliği 

ile araştırma sonuçlarının yayılması ve etkilerini ölçme sürecinde yenilikçi yaklaşımlar ile ilgili konulara ilişkin 

proje önerileri desteklenmektedir. 

Açık Bilimin bileşenleri, Sorumlu Araştırma ve Yenilik politikalarının şekillenme sürecine katkıda bulunduğu 

gibi aynı zamanda araştırma ve inovasyonun iki ana insiyatifinin, Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilikçi Topluluk, 

gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.  

 

Bilim Eğitimi 

Yenilikçi yaklaşımla beraber formel ve informel bilim eğitimi ve öğretimi; günümüz dünyasında bilim ve 

teknolojinin farklı bakış açılarıyla ele alınmasında gençlerin farkındalığının oluşturulması ve Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında kariyer yapan gençlerin karşılaştığı sorunların çözümünde 

önemli bir yer almaktadır. Bu alandaki aktörler (Eğitim sisteminde farklı seviyelerindeki 

kurum/kuruluşlar, Fonlayıcı Kuruluşlar, Araştırma Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Sanayi Kuruluşları ve 

KOBİ'ler, Bilim Merkezleri ve Müzeleri) sürdürülebilir ve yatay alanlarla etkileşim için önemli olup, bu 

kapsamda projeler desteklenmektedir. 

 

Etik 

Etik konusu araştırma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Araştırmada mükemmeliyet düzeyine ulaşılabilmesi 

için etik kurallarının uygulanması gerekmektedir. Etiksel araştırma davranışı; bilimsel araştırmanın 

gerçekleştiği tüm olası araştırma alanlarında (biyomedikal araştırmaları, doğal bilimler, sosyal ve beşeri 

bilimler gibi)  temel etik ilkelerinin ve mevzuatın uygulanmasını gerektirir. 

En yaygın etik sorunları aşağıdaki gibidir: 

 Araştırmaya çocuk, hasta ve savunmasız kitlerinin dahil olması 

 Araştırma da insanın embriyonik kök hücrelerinin kullanımı 

 Araştırma da gizlilik ve veri korunması sorunları 

 Hayvanlar ve primatlarda araştırma gerçekleştirilmesidir. 

Ayrıca desteklenecek projelerdeki etik konularına; uydurma, sahtecilik, intihal veya diğer araştırmanın kötüye 

kullanımı gibi araştırma bütünlüğünün ihlalinden kaçınılması konuları da dahil edilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ethics  

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ethics
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Toplum ile Toplum için Bilim Alanı çalışma programı toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini destekleyen 

insiyatifleri içermektedir. Araştırma Yapan Kuruluşlara (RPO) ve Fonlayıcı Kuruluşlara (RFO) akademik kariyer 

ve karar verme sürecinde (araştırma merkezlerinin cinsiyet eşitliği planlarının uygulamasının desteklenmesi) 

kadınlara yönelik ayrımcılığın yaratan engellerin kaldırılması ve toplumsal cinsiyetin araştırma içeriklerine 

dahil edilmesi kapsamında proje desteği verilmektedir. 

 

Toplumsal Katılım 

Toplumsal katılım ile beraber, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerde aktif rol oynayan ve söz konusu 

araştırma sürecine katılım sağlayan bilim okuryazarı toplum inşasına katkıda bulunma, araştırmanın tasarımı 

ve sonuçlarında yaratıcılık ve farklı bakış açıları sağlama ve toplumsal sorunların aşılmasında istenilen ve 

toplumsal açıdan anlamlı araştırma ve inovasyon çıktılarının geliştirilmesine katkıda bulunma çerçevesinde 

projeler desteklenmektedir.  

Açık çağrılara ulaşmak için: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;pro
gramDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQue
ry=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 

 

H) 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  

 

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  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
http://www.h2020.org.tr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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
http://cordis.europa.eu/home_en.html
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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/    

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

