SON BAŞVURU TARİHLERİ YAKLAŞAN PROJE ÇAĞRILARI
Değerli araştırmacılar,
Aşağıda son başvuru tarihleri hızla yaklaşan uluslararası çağrılara ilişkin paylaşımı bulabilirsiniz.
Ayrıca https://arinkom.eskisehir.edu.tr/arge/uluslararasi-arastirma-fonlari adresi üzerinden
sürekli açık ve dönemsel çağrılara erişebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Çağrılara ilişkin
sorularınız için ARİNKOM TTO ile iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
ARİNKOM TTO
arinkom@eskisehir.edu.tr / arinkom@anadolu.edu.tr
rabiatas@eskisehir.edu.tr /rabiatas@anadolu.edu.tr

Son Başvuru Tarihi Yaklaşan Çağrılar
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı 2021 Yılı Çağrıları

Son Başvuru Tarihi: Çağrılara göre değişmektedir.
İlgilendiğiniz konu başlıkları için birlikte çalışalım.
Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar
Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24
Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve
İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.
Çağrı kapsamında yayınlanan çalışma programları ve diğer referans dokümanları incelemek
için lütfen tıklayınız.
Çağrılar özelinde ayrıntılı bilgi almak üzere Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişime geçmek
için tıklayınız.
Ufuk Avrupa Nedir?
Ufuk Avrupa Programın amaçları;

1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum
önceliklerini karşılamak,
3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen
altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel
Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik
Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları
Programın bütünü için uygulanacaktır.
Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi
anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa
Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz
zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı
amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.
•

Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible

•

İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and
resilient Europe

•

Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters

•

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for
the citizens

•

Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life

Eurogia 2030 Call 18 Çağrıları Açıldı!

Son Başvuru: 30 Eylül 2021
Düşük karbonlu enerji teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştirmeyi, uluslararası ortaklıkları
desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedefleyen EUROGIA 2020'nin devamı niteliğini taşıyan
EUROGIA 2030 Programı 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Green Transition
çağrılarından elde edilen olumlu çıktılar ve yeni programın devreye alınması ile birlikte,
Eurogia’nın kapsamına Çevresel Sorunlar ve Biyokaynaklar konuları da dâhil edilerek Teknoloji
Yol
Haritasına
eklenmiştir.
Eurogia2030
Teknoloji
Yol
Haritasına
dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.
Genişletilen kapsam doğrultusunda, 13 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Call 18 çağrıları
açılmış olup söz konusu çağrılar 30 Eylül 2021 tarihinde kapanacaktır.
Call 18'in kapsamında yer alan konulardan bazıları ise:
•

Açık Deniz Rüzgâr türbinleri, biyoenerji, güneş panelleri, yakıt hücreleri gücü-X, enerji
depolama,

•

Hidrojen Yakıt hücresi (üretim, depolama, istasyon),

•

CO2 Yakalama, Tutma ve Kullanımı,

•

Yeşil ve Sıfır Emisyonlu Binalar, Akıllı şehirler, ısıtma,

•

Binalarda IT çözümleri, akıllı izleme, 3D inşaat, konut tasarımında dijital ikizler

•

Şehirlerde AI, IoT, Bigdata, 5G/6G entegre çözümler

•

Akıllı Şebekeler, Mikro Şebeke, E-mobilite

•

Çevre ve biyolojik kaynakların izlenmesi

•

Kara, nehir, deniz drone ve uydu izleme sistemleri Endüstriyel robotlar, sensörler, uç
bulut bilişim, Raman Kütle spektrometrisi, AI, büyük veri şeklindedir.

Call 18’e ilişkin tüm belge ve şablonları burada bulabilirsiniz.
Konuya ilişkin detaylı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda contact@eurogia.com adresi
üzerinden Eurogia Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

EIT Kentsel Hareketlilik RIS Education için Teklif Çağrısı
Yayımladı!

Tekliflerin sunulması için son tarih: 17 Ağustos 2021
EIT Urban Mobility (Kentsel Hareketlilik)'in Bölgesel İnovasyon Planı (RIS), eğitim faaliyetleri
için bir 2021 teklif çağrısı (CfP) yayınladı. EIT Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation
Scheme - RIS), EIT Topluluğunun sosyal yardım programıdır. 2014 yılında, EIT Topluluğu
faaliyetlerinin iyi uygulamaları ve deneyimlerini paylaşmak ve EIT’nin Avrupa’daki
faaliyetlerine katılımı artırmak için başlatılmıştır. Türkiye RIS ülkelerinden biridir.
EIT Kentsel Hareketlilik Ağı; eğitim ve öğretim fırsatları, öğretime ilişkin kapasite geliştirme ve
kentsel hareketlilik ve yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili kurslar hakkında farkındalık yaratmaya
odaklanan faaliyetler aramaktadır.
Çağrının amacı, önümüzdeki yıllarda tekrarlanabilecek ve genişletilebilecek olan RIS eğitim
faaliyetlerine 2021 yılında pilotluk yapmaktır. Çağrı, RIS ülkelerindeki etkiye odaklanır, ancak
EIT dışı RIS ülkelerindeki kuruluşlara da açıktır. Etkinlikler, Akademi bölümlerinden herhangi
birine, Yüksek Lisans Okullarına, Doktora Eğitim Ağlarına ve/veya Yetkinlik Merkezine yönelik
olabilir. Bu teklif çağrısı her türden paydaşa açıktır. Çağrılara başvurmak için üyelik koşulu
bulunmamaktadır. Bir kuruluş birden fazla proje başvurusunda bulunabilir.
Destekleyici dokümanlar:
• RIS Eğitimi Teklif Çağrısı – 21.06.2021 tarihinde güncellenmiştir.
• Ek I – Harcamaların uygunluğu
• Ek 2 – Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) Listesi
• Ek 3 – İzleme ve raporlama prosedürleri
• Ek 4 – Temyiz prosedürü
• Ek 5 – Horizon Europe Model Hibe Sözleşmesi
Önemli Tarihler:
•

Çağrı açılışı: 18 Temmuz 2021

•

Tekliflerin sunulması için son tarih: 17 Ağustos 2021, 17:00 CET

•

Tekliflerin Değerlendirilmesi: 18-30 Ağustos 2021

•

Sonuçların Duyurulması: 31 Ağustos 2021

Bütçe
Teklif Çağrısı RIS Education için 2021 toplam bütçe tahsisinin 600.000 EUR'ya kadar olması
beklenmektedir. Teklif başına kazanılabilecek maksimum EIT Urban Mobility finansmanı
200.000 EUR'dur (minimum 30.000 EUR) ve önerilen faaliyetler 2021 yılı içinde
tamamlanmalıdır.
Kabul edilmesi planlanan ortalama 3-4 adet teklif için tahmini bütçenin ortalama olarak,
yaklaşık 100.000 ila 150.000 EUR arasında olacağı tahmin edilmektedir.
Detaylı bilgi için link
Plaza sistemi üzerinden başvuru yapmak için link
Çağrı ile ilgili teknik sorularınız için academycall@eiturbanmobility.eu adresine ya da genel
sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.

EIT Kentsel Ulaşım -Vatandaş Katılımı İçin Yeni Avrupa
Bauhaus Teklif Çağrısı Açıldı!

Son Başvuru: 20 Ağustos 2021
Yeni Avrupa Bauhaus girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Anlaşması'nı tamamlayan ve estetik deneyim,
sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığı birleştiren çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Sektörler
arası bu KIC NEB Teklif Çağrısının amacı, vatandaşlardan ve son kullanıcılardan yalnızca
şehirlerinin ilgili zorluklarını belirlemelerinin istenmediği, aynı zamanda bir fikir oluşturma
sürecinde potansiyel çözümleri birlikte yaratma yetkisinin verildiği faaliyetler üzerinde
çalışmaktır.
Cross-KIC grubu, Avrupa'daki insanlar arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve
sürdürülebilirlik, deneyim kalitesi ve kapsayıcılığı ele alan disiplinler arası projeler oluşturmak
için şehirlerde ve bölgesel alanlarda faaliyetler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımla
açılan çağrı için bazı konular Cross-KIC Yeni Avrupa Bauhaus Zorlukları olarak belirlenmiştir.
Ayrıca zorluklar, EIT İklim-KIC ve EIT Gıda altındaki konularla ilgili olabilir. Detaylı bilgi için
lütfen sitesini ziyaret ediniz.
Mimari, kültürel ve tarihi mekanlarda yeşil geçiş:
• Kentsel alanlar, bozulmuş kamusal alanların doğallaştırılması, yeşil alanlar, biyolojik çeşitlilik,
yeşil ve mavi altyapılar ve aktif hareketliliği teşvik eden, vatandaşların refahını artıran ve ısı
adası etkilerini hafifleten varlıklar olarak kentsel yapılandırma gibi peyzaj yapıları için
sürdürülebilir alternatifler.

Döngüselliğe ve kentsel dayanıklılığa doğru:
• Hava kirliliğini azaltmak ve fiziksel & zihinsel sağlığı iyileştirmek için aktif hareketlilik
modelleri aracılığıyla kamusal alanın, erişilebilirliğin ve ara bağlantının geliştirilmesi.
Herkes için satın alınabilirliği ve erişilebilirliği sağlamak:

• Mobilitenin sosyal katılım için önemli bir etkinleştirici olarak kullanımı. Cinsiyet, ırk, inanç
veya engellilik durumuna bakılmaksızın herkes şehirlerde özgürce hareket edebilmelidir
(engelsiz erişim).
Çağrı, yukarıda belirtilen zorluk alanlarının her biri için bir teklif seçmeyi ve böylece (3 EIT
alanında-Kentsel Ulaşım, İklim, Gıda) toplamda yedi projeyi ödüllendirmeyi amaçlıyor. Her
başarılı teklife 15.000 Euro'ya kadar ödül verilecektir.
KIC'ler, çeşitli zorluklar arasında alınan tekliflerin sayısı ve/veya kalitesi gerekli kriterleri
karşılamadığında, belirli bir zorluk altında birden fazla teklifi finanse etme hakkını saklı tutar.
Zorlukların bütüncül ve sektörler arası olması amaçlanmaktadır.
Sektörler arası KIC NEB Çağrısının Detayları:
Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.
Proje bütçesi maksimum 7 teklife kadar, teklif başına 15.000 EUR’dur
Başvurular 20 Ağustos 2021’e kadar açıktır.
Değerlendirme kriterleri
• %30 Genel uygulama kalitesi
• %40 Projenin beklenen etkisi
•%20 Teklifin yenilikçi yönleri
• %10 Uzmanlık ve önceki deneyim
Sıralamada Avrupa Birliği içindeki coğrafi yayılım da dikkate alınacaktır.
Önemli Tarihler
• Çağrı açılışı: 21 Haziran 2021
• Çağrı bilgilendirme oturumu: 1 Temmuz 2021, 10:00 CET
• Çağrı kapanışı: 20 Ağustos 2021 (23:59 CET)
• Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: 23 – 24 Ağustos 2021
• Değerlendirme: 25 – 30 Ağustos 2021
• Sonuçların katılımcılara iletilmesi: 31 Ağustos 2021
• Proje başlangıcı: 10-15 Eylül (en son)
• Projenin sonuçlandırılması: 25 Kasım 2021 (en son)
Detaylı bilgi için lütfen linke tıklayınız.
Başvuru formu ve gönderilecek belgelerin listesi için lütfen tıklayınız
Belgelerin aşağıdaki adrese e-posta ile gönderilmesi gereklidir.

EIT
Kentsel
Hareketlilik
(1.2,
2.1
alınması: NEBcall4citizens2021@eiturbanmobility.eu

ve

3.2)

zorluklarının

ele

Çağrı içeriği ilgili sorularınız için maria.marrugat@eiturbanmobility.eu adresi ile iletişime
geçebilirsiniz.
Genel bilgi için ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a ulaşabilirsiniz.

Marie Curie Çağrıları Açıldı!

Doktora Sonrası Burslar (Postdoctoral Fellowships) Son
Başvuru Tarihi: 12 Ekim 2021
Doktora Ağları (Doctoral Networks) Son Başvuru Tarihi:
16 Kasım 2021
Araştırmacılara uluslararası dolaşım ve cazip kariyer imkanları sunan Marie - Curie Alanı'nda
önceden Bireysel Burslar (Individual Fellowships) ismiyle destek veren program bu sene bazı
değişikliklerle Doktora Sonrası Burslar (Postdoctoral Fellowships) ismiyle fon dağıtmaya
devam ediyor. Programa, çağrı kapanış tarihi itibariyle doktorasını almaya hak kazanmış ve
istisnai durumlar hariç en fazla 8 yıl araştırma deneyimi olan araştırmacılar bireysel
araştırmalarını yürütmek üzere anlaştıkları akademik ya da akademik olmayan istedikleri bir
kurum ile başvuru yapabilecek. Araştırmacıların gidecekleri kurumun bulunduğu ülkede son
üç yılın 12 ayından fazla bulunmamış olmaları gerekiyor. Çağrı ayrıntıları, dokümanlar ve
başvuru sayfası için tıklayınız. Doktora Sonrası Burslar iki panelden başvuru alacaktır: Avrupa
Bursları (European Fellowships) ve Global Burslar (Global Fellowships). Başvuruda
kullanılacak taslak dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru sürecinde muhakkak Başvuru
Rehberi dokümanını inceleyiniz.
Geçtiğimiz Çerçeve Programında Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks ITN) ismiyle destek sağlayan program Ufuk Avrupa'da bazı değişikliklerle Doktora Ağları
(Doctoral Networks) ismiyle fon dağıtmaya devam edecek. Programda akademik ve akademik
olmayan kurumlar bir araya gelerek doktora programı çerçevesinde bir eğitim ağı oluşturup
doktora araştırmacıları istihdam edebilecek. Çağrı ayrıntıları, dokümanlar ve başvuru sayfası
için tıklayınız.
Taslak
dokümana buradan,
Başvuru
Rehberi
dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.
29 Haziran'da Avrupa Komisyonu ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikte yer alan Postdoctoral
Fellowships
çağrı
sunumuna buradan,
Doctoral
Networks
çağrı
sunumuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru süreçlerine dair gerçekleştirilen sunuma ulaşmak
için tıklayınız.
Sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a ulaşabilirsiniz.

Marie Sklodowska Curie Doktora Sonrası Bursları (Marie
Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship Program – MSCA
PF) 2021 Yılı Çağrısına Yönelik Ön Değerlendirme Desteği
açılıyor!

Son Başvuru: 20 Ağustos 2021
2021 yılı MSCA PF çağrısına başvuru yapacak olan araştırmacıların başarı oranının artırılması
amacıyla Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında "TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve
Esaslar"
çerçevesinde
yürütülmekte
olan MSCA
Proje
Ön
Değerlendirme
Desteği sunulmaktadır.
Desteğin amacı, Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütülmek üzere daha fazla sayıda ve
daha kaliteli projeler sunulmasını sağlamak ve bu yolla Ufuk Avrupa Programı kapsamında
ülkemizin başarısını arttırmaktır. Araştırmacılar taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na
sunmadan önce bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve
kuruluşlarca incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla desteğe başvurabilirler.
Destek, 30 Haziran 2021 tarihinde başvuruya açılacak olup desteğe son başvuru tarihi 20
Ağustos 2021’dir. Başvurularınızı çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak https://uidbdestekodul.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Destek hakkında detaylı bilgiye
ve güncel duyurulara www.ufuk2020.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Her bir araştırmacı, MSCA PF 2021 çağrısı için bir kere destek başvurusunda bulunabilir.
Başvurular sistem üzerinden alındığı tarihten itibaren değerlendirme süreci başlar, bununla
birlikte başvuru değerlendirme süresi 2-3 hafta alabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir ön
değerlendirme hizmeti alabilmeniz için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.
Desteğe ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru için tıklayınız.
Destek programı hakkındaki sorularınızı msca.ondeg@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Erasmus+ Alliances for Innovation
Lot 1: Alliances for Education and Enterprises
Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills
(implementing the ‘Blueprint’)

Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2021
Lot 1: Alliances for Education and Enterprises
Alliances for Education and Enterprises are transnational, structured and result-driven
projects, in which partners share common goals and work together to foster innovation, new
skills, a sense of initiative and entrepreneurial mind-sets.
They aim to foster innovation in higher education, vocational education and training,
enterprises and the broader socioeconomic environment. This includes confronting societal
and economic challenges such as climate change, changing demographics, digitalisation,
artificial intelligence and rapid employment changes through social innovation and
community resilience, as well as labour market innovation.
Alliances for Education and Enterprises bring together enterprises and both higher education
and vocational training providers to work together in partnership. Operating within one
economic sector or several different economic sectors, they create reliable and sustainable
relations and demonstrate their innovative and transnational character in all aspects. While
each partnership must include at least one VET and one higher education organisation, they
can address either both or one of these educational fields.
They intend to achieve one or more of the following aims:
•

•

Fostering new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning:
fostering innovation in education design and delivery, teaching methods, assessment
techniques, learning environments and/or developing new skills;
Fostering corporate social responsibility (e.g. equity, inclusion, climate change,
environmental protection and sustainable development);

•

•
•

•

Stimulating a sense of initiative and entrepreneurial attitudes, mind-sets and skills in
learners, educational staff and other workers, in line with the Entrepreneurship
Competence Framework (EntreComp);
Improving the quality and relevance of skills developed and certified through
education and training systems (including new skills and tackling skills mismatches);
Facilitating the flow and co-creation of knowledge between higher education and
vocational education and training, research, the public sector and the business
sector;
Building and supporting effective and efficient higher education and vocational
education and training systems, which are connected and inclusive, and contribute to
innovation.

Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’)
Alliances for Sectoral Cooperation on Skills aim to create new strategic approaches and
cooperation for concrete skills development solutions – both in the short and the medium
term – in given economic sectors, or in areas implementing a major action of the European
Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, the Pact for Skills.
The main objective of the Pact is to mobilise and incentivize all relevant stakeholders to take
concrete actions for the upskilling and reskilling of the workforce, by pooling efforts and
setting up partnerships, also at EU level addressing the needs of the labour market, supporting
green and digital transitions as well as national, regional and local skills and growth strategies.
Therefore, the deliverables of Alliances for Sectoral Cooperation on Skills, i.e. sectoral skills
intelligence, skills strategies, occupational profiles, training programmes, and long-term
planning, will be an important contribution to the work of the sectoral partnerships that have
joined the Pact for Skills.
Alliances for Sectoral Cooperation on Skills seek to tackle skills gaps on the labour market that
hamper growth, innovation and competitiveness in specific sectors or areas, aiming both at
short term interventions and long term strategies. These Alliances will be implemented in the
14 industrial ecosystems identified in the New Industrial Strategy for Europe.
The Pact for Skills builds on and absorbs the Blueprint for sectoral cooperation on skills.
Therefore, Alliances under Lot 2 will support the implementation of the Pact by developing a
sectoral skills strategy. This strategy has to lead to systemic and structural impact on reducing
skills shortages, gaps and mismatches, as well as ensuring appropriate quality and levels of
skills. The sectoral skills strategy must include a clear set of activities, milestones and welldefined objectives with the goal to match demand and supply of skills to support the overall
sector-specific growth strategy. The Alliances aim to build the base for the Pact for Skills and
define the pathway that should be continued after the project is finalised.
Drawing on evidence regarding skills needs with regard to occupational profiles, Blueprint
Alliances support the design and delivery of transnational education & training content, as
well as teaching and training methodologies, for quick take-up at regional and local level and
for new occupations that are emerging. Proposals should include the design of continuing
vocational training programmes to address urgent skills needs of people in working age.

Proposals should also include developments of emerging occupational profiles, related
qualifications, which should cover upper and post-secondary VET levels (EQF levels 3 to 5) and
tertiary levels (EQF levels 6 to 8). Furthermore, proposals should include the design of related
core curricula and education and training programmes leading to those qualifications.
Each project must include among its partners both vocational education and training (VET)
and higher education (HE) organisations and labour market actors. Ideally they also involve
policy bodies, certifying bodies as well as European sectoral associations and representatives
of industry.

