
BİLGİ GÜNLERİ ve ORTAKLIK KURMA ÇALIŞMALARI 

Değerli araştırmacılar,  

Aşağıda yaklaşan ve gerçekleşen etkinliklere dair duyurular ve kayıt linkleri yer almaktadır. 

Ufuk Avrupa ve diğer uluslararası ortaklık programlarında yer almak için alanınıza uygun 

etkinliklere katılmanız ve diğer katılımcılarla iş birliği kurmanız önerilmektedir. Çağrılara ilişkin 

sorularınız için ARİNKOM TTO ile iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

ARİNKOM TTO 

arinkom@eskisehir.edu.tr 

rabiatas@eskisehir.edu.tr 

Yaklaşan Bilgi Günleri 

 

AB Endüstri Günleri, 23-26 Şubat 2021 

AB Endüstri Günleri, Avrupa'nın endüstri ile ilgili en önemli yıllık etkinliğidir. Bu etkinlik, 
endüstriyel zorlukları tartışmak ve çok çeşitli ortaklarla, kapsamlı bir diyalog içinde fırsatları ve 
politika önlemlerini birlikte geliştirmek için ana platform olarak hizmet etmektedir. 

Ayrıca, Avrupa endüstrisinin istihdam, büyüme ve yenilik sunmasını sağlamak için Avrupa 
düzeyindeki, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki politikaların birlikte çalışmasını sağlamaya 
yardımcı olmaktadır. 

Bu yılki etkinlik, 23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Etkinlik gündemi için lütfen tıklayınız. 

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız. 

 

  

mailto:arinkom@eskisehir.edu.tr
mailto:rabiatas@eskisehir.edu.tr
https://www.euindustrydays.eu/programme
https://www.euindustrydays.eu/
https://h2020.org.tr/tr/haberler/ab-endustri-gunleri-23-26-subat-2021


Processes4Planet Ufuk Avrupa Proje Pazarı Etkinliği, 8-19 

Şubat 2021 

A.SPIRE tarafından 8-19 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek 
Processes4Planet Ufuk Avrupa Proje Pazarı Etkinliği, 10'dan fazla farklı sektörden Avrupalı 
şirketleri (kimyasallar, mineraller, su, kağıt, çimento, seramik, mühendislik, metal, çelik ...) bir 
araya getirecektir. Bu etkinlik, Ufuk Avrupa Çalışma Programı 2021-2022'nin son 
güncellemelerini öğrenmek ve gelecek çağrılarda işbirliği yapmak için yeni bağlantılar 
oluşturmak adına eşsiz bir fırsat olacaktır. 

8-10 Şubat tarihleri arasındaki toplantılarda, Ufuk Avrupa Programı’nın yenilikleri, önemli 
noktaları ve Processes4Planet kapsamındaki çağrılarına odaklanılacaktır.  11-19 Şubat tarihleri 
arasında ise katılımcılara, B2Match Platformu üzerinden ikili toplantılar aracılığıyla ağ 
oluşturma imkanı sağlanacaktır. 

Etkinlik, aşağıda yer alan konulara yönelik olacaktır: 

 Hubs for circularity (I-US) 
 Climate Neutrality 
 Circularity in value chains 
 Digital production 
 Resources in Process Industries 
 Waste 
 Water 
 CO2/CCU 
 Renewables and electrification 
 Industrial facilities towards energy transition 

 

Etkinlik gündemi için lütfen tıklayınız. 

İlgili etkinliğe sadece kayıt işlemini gerçekleştiren kişilerin katılımına izin verilecektir. Etkinlikle 

ilgili detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız. 

 

https://p4planet-heu-brokerage.b2match.io/agenda
https://p4planet-heu-brokerage.b2match.io/
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/processes4planet-ufuk-avrupa-proje-pazari-etkinligi-8-19-subat-2021


"National Coordination Event on Sustainable Urban Future" 

etkinliği (çevrimiçi) 22 Şubat 2021 

JPI Urban Europe, günümüzün küresel kentsel zorluklarını ele alarak bu konularda Avrupa 
araştırma ve inovasyon merkezi geliştirilmesi ve eşgüdümlü araştırmalar yoluyla çözümler 
yaratılması amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Bu inisiyatif, 21. yüzyıl kentsel yaşamını 
iyileştirme gayretiyle, kamu yetkililerini, sivil toplumu, bilim insanlarını, yenilikçileri, iş 
dünyasını ve sanayiyi bir araya getirmeye çalışan bir Ar-Ge girişimidir. 

EXPAND II (EXPAND II - Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban 
Europe through capacity building in urban policy, funding and research’) Projesi kapsamında 
22 Şubat 2021 tarihinde "National Coordination Event on Sustainable Urban Future" başlıklı 
ulusal etkinlik düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikte JPI Urban Europe ile ilişkili olup Ufuk 
Avrupa Programı’nda faaliyete geçmesi planlanan “Driving Urban Transitions to a Sustainable 
Future (DUT)” ve “Clean Energy Transition Partnership (CETP)” ortaklıkları hakkında ulusal 
paydaşlarımızın bilgilendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca etkinlik kapsamında 
gerçekleştirilecek çalıştaylarla DUT ve CETP yapılarının ülkemizdeki ilgili paydaşlarımızın 
faaliyetleriyle uyumunun belirlenmesi ve 2022 yılında açılacak çağrılarda öncelikli olarak hangi 
konuların yer almasının beklendiğine dair istişarelerde bulunulması hedeflenmektedir. 

Etkinlikten azami ölçüde fayda sağlanabilmesi amacıyla katılımcıların aşağıda belirtilen 
dokümanları incelemeleri tavsiye edilmektedir. 

Şehirleri ilgilendiren sorunların, sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı 
ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesini hedefleyen DUT ortaklığının taslak 

dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Temiz enerjiye geçişe yönelik çözümler sunmayı hedefleyen CETP ortaklığının taslak 

dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Etkinlik taslak gündemine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Kayıt: Etkinliğe yönelik anketi doldurmak ve kaydınızı gerçekleştirmek için lütfen tıklayınız. 

İlgili etkinliğe sadece anketi dolduran ve kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcıların katılımına 
izin verilecektir. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcılara etkinlik tarihinden iki gün önce 
etkinliğe giriş bağlantısı iletilecektir. Not: Etkinliğin dili İngilizce olacaktır. 

Sorularınız için cities@h2020.org.tr adresi üzerinden TÜBİTAK uzmanlarına ulaşabilirsiniz. 

 

https://jpi-urbaneurope.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2020/06/Driving-Urban-Transitions_Partnership_FinalDraft.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-clean-energy-transition.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u3680/draft_agenda_jpi_ue.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/GHHJYLX
mailto:cities@h2020.org.tr
https://h2020.org.tr/tr/haberler/national-coordination-event-on-sustainable-urban-future-etkinligi-cevrimici


EuroNanoForum 2021 Uluslararası Çevrimiçi Konferansı,  

5-6 Mayıs 2021 

EuroNanoForum 2021 konferansı, nano-etkin teknolojilerin ve endüstrilerin, AB refahına 
yönelik dönüşümdeki rolünü ele alacaktır.  Etkinlik, Ar-Ge rolünün yanı sıra AB'nin bir sonraki 
Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa tarafından sunulan fırsatları da öne çıkaracaktır. [1] 

EuroNanoForum 2021 konferansı, politika seçeneklerini ve öncelikleri belirlemek için farklı 
sektörlerden uzmanları bir araya getirecektir. Etkinlikte, teknik, endüstriyel ve sosyal 
zorluklarla ilgili durumu paylaşmanın yanı sıra, Nanoteknoloji ve İleri Malzemelerin AB’nin 
kurtarılmasındaki rolü hakkında görüş ve fikirler tartışılacaktır. Ekonomiyi temiz teknoloji 
yoluyla güçlendirmenin farklı çözümleri incelenecek; güvenlik, sağlık ve çevrenin yanı sıra etik 
ve toplumsal konularla ilgili faydaları ve pratik zorlukları vurgulanacaktır. [1] 

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız 

[1] https://euronanoforum2021.eu/ 

 

  

https://euronanoforum2021.eu/
https://euronanoforum2021.eu/
https://h2020.org.tr/tr/haberler/euronanoforum-2021-uluslararasi-cevrimici-konferansi-5-6-mayis-2021


Gerçekleşen ve Kayıtlarına Erişilebilen Bilgi 

Günleri 

 

ERA-Net Smart Energy Systems 2020 “Yeşil Enerji Geçişi için 

Dijital Dönüşüm-MICALL20” Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü 

17 Şubat 2021 son başvuru tarihli "Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm-MICALL20” çağrısına 
yönelik 3 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00 - 11:00 arasında çevrimiçi ulusal bilgi günü 
gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilecek eğitim kapsamında uluslararası ve ulusal (1071 programı) başvuru 
süreçlerine yönelik bilgiler aktarılmıştır. 

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar aşağıda yer almaktadır: 

 Joint Call 2020 on digital transformation for green energy transition 

 
 1071 - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve 

Uluslararası Ar Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek 
Programı 
 

 

  

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/02.03.2021_joint_call_2020_on_digital_transformation_for_green_energy_transition.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/upag-1071_sunum.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/upag-1071_sunum.pdf
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u283/upag-1071_sunum.pdf
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/era-net-smart-energy-systems-2020-yesil-enerji-gecisi-icin-dijital-donusum-micall20-1


Ufuk Avrupa Genel Bilgilendirme Eğitimi Etkinliği (Çevrimiçi) 
UFUK 2020’de Türkiye Faz-II Projesi, 29 Ocak 2021 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 
2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 29 Ocak 2021 tarihinde 600’e yakın katılımcının iştiraki 
ile çevrimiçi olarak Ufuk Avrupa Genel Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. 

Açılış konuşmasını, TÜBİTAK Uluslararası İş birliği Daire Başkanı Sayın Mete Karaca’nın 
konuşması ve sunumu ile başladı. Sayın Karaca, Türkiye’nin Ufuk 2020 performansından 
bahsederek, Ufuk Avrupa’daki yeniliklere, önceliklere ve misyonlara değindi. Asosiye 
ülkelerinin Ufuk Avrupa programına katılımı konusuna değinen Karaca, Türkiye’nin katılımı 
konusunda çalışmalar ve görüşmelerin devam ettiğini de belirtti. Sayın Karaca, Ufuk Avrupa ve 
Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin faaliyetlerine değindikten sonra sunumunu sonlandırdı.  

Etkinliğin devamında, Ufuk 2020’de Türkiye Faz- II Proje ekibi tarafından Ufuk Avrupa’nın 
yapısı, mali hükümleri ve Avrupa Birliği finansmanı konularına değinen sunumlar 
gerçekleştirilirken hem Ufuk Avrupa bütçe değerlendirmeleri hem de Ufuk Avrupa’nın önemli 
sütunlarından ve beklenen etkilerinden bahsedildi. Eğitim süresince katılımcıların soruları 
TÜBİTAK ve Proje uzmanları tarafından cevaplandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara anlık anket 
soruları da yöneltilerek katılımcıların aktif katılım olanağı sağlandı. 

Yaklaşık dört saat süren etkinlik boyunca katılımcılara Ufuk Avrupa ile ilgili genel çerçevede 
bilgiler verilerek, faydalanabilecekleri linkler paylaşıldı. Etkinliğin son kısmında ise, Ufuk 
Avrupa alanında katılımcıların sorularını cevaplamak üzere bir Soru-Cevap oturumundan sonra 
etkinlik sona erdirildi. 

NOT: Etkinlik sunumları için   https://th2020.zendesk.com/hc/en-
us/articles/360018793980-General-and-Introductory-Training-on-Horizon-
Europe-GIT-2- adresini ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik kaydı ayrıca, YouTube'da TurkeyinH2020 II 

hesabı üzerinden paylaşılacaktır. 

 

https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018793980-General-and-Introductory-Training-on-Horizon-Europe-GIT-2-
https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018793980-General-and-Introductory-Training-on-Horizon-Europe-GIT-2-
https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018793980-General-and-Introductory-Training-on-Horizon-Europe-GIT-2-
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-genel-bilgilendirme-egitimi-etkinligi-cevrimici-ufuk-2020de-turkiye-faz-ii

