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WEBİNAR 
AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON  

PROJELERİNE NASIL 
KATILABİLİRİZ?



WEBİNAR İÇERİĞİ

o Horizon 2020 Programı Nedir?
o Horizon 2020 Programı hangi konulara yöneliktir?
o Horizon 2020 proje çağrılarına nasıl ulaşabiliriz?

o Hangi kuruluşlar katılabilir?
o Nasıl ortak bulabiliriz?

o Ortak bulmak için toplantılara nasıl katılabiliriz?



Avrupa Birliği Çerçe e Progra ları (AB ÇP
Avrupa’ ı bilim, teknoloji politika ve

uygula aları ı uyu laştırıl ası a a ıyla
oluşturula Topluluk Progra ı’dır.

İlk Çerçe e Progra ı 1984

yılı da aşlatıl ıştır ve

dü ya ı en yüksek
ütçeli sivil araştır a

progra ıdır.

AB Çerçeve Progra ları ve Horizo  



Çerçe e Programlar Avrupa’ ı
araştır a ve teknoloji geliştir e
kapasitesini güçle dir ek,
ü i ersite-sanayi iş irliği i teş ik
etmek, AB üye ülkeleri, AB aday

ülkeleri ve AB’nin iş irliği yaptığı
diğer ülkeler ile AB politikaları a
ilişki farklı alanlarda iş irliği i
geliştir ek a a ıyla
yürütül ektedir.

AB Çerçeve Progra ları ve Horizo  

2007-2013 yılları ı kapsayan süreçte AB 7. Çerçe e
Progra ı yürütül üştür. Avrupa Birliği’nin yeni

dö e Araştır a ve Yenilik Çerçe e Progra ı olan

Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arası da Avrupa

Komisyonu tarafı da yürütüle ektir.



o A rupa Araştır a 
Konseyi (ERC) Projeleri

o Marie Sklodowska Curie 

Faaliyetleri

o Ye i e Gelişe  
Teknolojiler (FET)

o Araştır a Altyapıları

o Bilgi e İletişi  
Teknolojileri

o Na otek oloji, İleri 
Malze eler İleri 
İ alat e İşle e 
Tek olojileri Ala ı

o Biyoteknoloji

o Uzay

o Risk Fi a s a ı a 
Erişi

o KOBİ'lerde 
ye ilikçilik

o “ağlık, de ografik değişi  e 
refah

o Gıda gü e liği, sürdürüle ilir 
tarı , de iz e de iz ilik 
araştır aları e iyo-ekonomi

o Gü e li, te iz e eri li 
enerji

o Akıllı, yeşil e e tegre ulaşı
o İkli  değişikliği, çe re, kay ak 

eri liliği e ha  addeler
o Değişe  Dü ya’da Avrupa-

Kapsayı ı, ye ilikçi e ya sıtı ı 
toplumlar

o Gü e li Toplu lar- Avrupa ve 

Vata daşları ı  Gü e liği i  
e Bağı sızlığı ı  Koru ası

BİLİM“EL 
MÜKEMMELİYET

ENDÜ“TRİYEL LİDERLİK 
VE REKABETÇİLİK

TOPLUMSAL SORUNLARA 

ÇÖ)ÜMLER

PROGRAMIN TEMEL BİLEŞENLERİ 



Disipli lerarası Yaklaşı

Araştır ada inovasyona
dö üşü ve pazarda etki

Basitleştiril iş süreçler

PROGRAMIN ANA ÖZELLİKLERİ 



“a ayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ 
Birlikleri

Ü i ersiteler, Araştır a E stitüleri, 
Araştır a Merkezleri, Ka u Kuru ları
“i il Toplu  Kuruluşları, Uluslararası 
Orga izasyo lar, Bireysel Araştır a ılar

HANGİ KURULUŞLAR FAYDALANABİLİR?



 AB Üyesi Ülkeler
 Asosiye Ülkeler: Arnavutluk, 

Bosna Hersek, Faroe Adaları, 
Makedonya Cumhuriyeti, 

İzlanda, İsrail, Moldova, 
Karadağ, Norveç, Sır istan 
ve Türkiye.

 Üçün ü Ülkeler

HANGİ ÜLKELER?



Region Number of

grant holders

% of all EC contribution

in Mio €
% of total

Ankara 466 44,13% 80,99 48,57%

Istanbul 312 29,55% 46,05 27,62%

Izmir 77 7,29% 11,50 6,89%

Osmaniye 58 5,49% 9,32 5,59%

Kocaeli 23 2,18% 4,18 2,50%

ÇERÇEVE PROGRAMI PROJELERİNDE TÜRKİYE ( 7. ÇERÇEVE 
PROGRAMI)



KOORDİNATÖR ORTAK

NASIL KATILABİLİRİZ?



Proje çağrıları ı asıl takip edebiliriz?

Mevcut ortakları ızla neler yapabiliriz?

Nasıl yeni ortaklar bulabiliriz?

Etkinliklere asıl katıla iliriz?

NASIL KATILABİLİRİZ? 



Proje çağrıları ı takip

PARTICIPANT PORTAL

http://ec.europa.eu/research/participants/portal    







Me ut ortakları ızla eler yapa iliriz?

• Akademik ağlarınız
• Önceki proje deneyimleriniz
• İkili işbirlikleri
• Erasmus işbirlikleri 



Nasıl ye i ortaklar ula iliriz?

• CORDIS: Community Research and 
Development Information Service

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





NA“IL KATILABİLİRİ)? / Nasıl ye i ortaklar ula iliriz?

European Enterprise Network 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/Search

Center/Search/ProfileSimpleSearch





Etki liklere asıl katıla iliriz?

o Proje pazarları
o Bilgi gü leri
o Ağ kur a topla tıları



ETKİNLİKLERE KATILIM e PROJE HA)IRLAMAK İÇİN DE“TEKLER  
FON KAYNAKLARI)

o Horizo   projesi hazırla ak isteye lere 
proje yazı , ko sorsiyu  oluştur a e ilgi 
edi e süreçleri de  HORI)ON  Ulusal 
Koordi asyo  Ofisi TUBITAK  irçok ali 
destek su aktadır.

o http://destekler.h2020.org.tr/ 





TÜBİTAK “EYAHAT DE“TEĞİ - 1

Ufuk 2020 Progra ı' a sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütü üsü
adayları ı , proje pazarları, bilgi gü leri, konsorsiyum topla tıları ve TÜBİTAK
tarafı da uygun görüle ile ek diğer topla tılara ve etkinliklere katılı ı içi
verilmektedir.

Desteğe, seyahatten en az 15 gü ö e (seyahat ö esi veya seyahat

gerçekleştikte sonra 1 ay içi de (seyahat so rası aş uru yapıla il ektedir.

Desteğe aş ura ak adayları bir tüzel bir kişilikte göre yapıyor ol aları
gerekmektedir.

Destek üst limiti 1.500 Avro'dur.

http://www.h2020.org.tr/tr/content/seyahat-destegi



TÜBİTAK “EYAHAT DE“TEĞİ - 2

Destek kapsa ı daki etki likler:
H  kapsa ı da aş uruda ulu ak iste e  çağrıya yö elik olarak 
gerçekleştirile  e  .h .org.tr, A rupa Ko isyo u H  res i e  
sayfası e/ eya A rupa Ko isyo u’nun Europe 2020 İ isiyatifleri i  e  
sayfaları da yer ala  H  çağrıları a yö elik proje pazarları e ilgi gü leri,

A rupa Tek oloji Platfor u, A rupa “a ayi Birliği e zeri stratejik ağlar yoluyla 
düze le e  topla tılar,

Proje koordi atör adayı tarafı da , res i yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen 

ko sorsiyu  topla tıları,

Proje yürütü üsü adayı ı  talep et esi duru u da TÜBİTAK’ı  o ay ere eği diğer 
topla tılar.



ETKİNLİKLERE ULAŞMAK İÇİN KAYNAKLAR

 HORI)ON  TÜRKİYE WEB “AYFA“I 
http://www.h2020.org.tr 





ETKİNLİKLERE ULAŞMAK İÇİN KAYNAKLAR

2) TURKEY IN HORIZON 2020 WEB SAYFASI

http://www.turkeyinh2020.eu 



Koordi atörlüğü Destekle e Progra ı

U  Koordi atörlüğü Destekle e Progra ı; 

Ko sorsiyu  Kur a A açlı “eyahat Desteği, 
Ko sorsiyu  Kur a A açlı Orga izasyo  Desteği, 
Proje Yazma-“u a Eğiti i Desteği, 
Proje Yazdır a Hiz eti Desteği eya 
Proje Ö  Değerle dir e Hiz eti Desteği’ i kapsa aktadır.

Progra a yapıla  aş urular  dış da ış a  görüşüyle, Değerle dir e Kurulu
tarafı da  değerle diril ektedir. Değerle dir e e destek süre i i  daha sağlıklı 
yürütüle il esi a a ıyla, aşvuruları , aşvuruya ko u U  çağrısı ı  
kapa ası da  e  az  ay ö e ta a la ış ol ası gerek ektedir



MC Proje Ö  Değerle dir e Desteği

TÜBİTAK Marie Curie Proje Ö  Değerle dir e Destek Progra ı, proje ö erileri i 
Avrupa Komisyonu’ a su aya hazır hale getir iş araştır a ılara yö eliktir.

Baş urular, ö elikle, TÜBİTAK tarafı da  yetki  ili  i sa ları da  seçile  dış 
da ış a lar a M“CA-IF değerle dir e kriterleri e göre değerle dirile ektir.

Ö  değerle dir e desteği aş urusu o ayla a  kişiler, TÜBİTAK tarafı da  
yayı la ış kriterlere göre hiz et ala akları uz a  kişi eya kuruluşu ke dileri 
belirlemektedir. 

Ö  değerle dir e hiz eti i  aş uru sahi i tarafı da  alı ası so rası da, hiz et 
alı a  uz a  kişi eya kuruluşu  hiz et edeli gerekli elgeleri  su ul ası ı 
taki e  li itler dahili de TÜBİTAK tarafı da  karşıla aktadır.

http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/mc-proje-degerlendirme-destegi 



“oruları ız

euc@yasar.edu.tr

mailto:euc@yasar.edu.tr


KAYNAKLAR

http://www.phy.cam.ac.uk/research/research-

services/ke/H2020PhysicsMay2014.pptx

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf

http://staging.brewww.com/apgttd/sites/staging.brewww.com.apgttd/files/ICTinH2

020-isaris.ppt 

http://www.sdu.dk/-

/media/files/forskning/forskningsstoette/aktuelt/horizon+2020+2014+qa.pdf  



Teşekkürler

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi 

euc@yasar.edu.tr 
euc.yasar.edu.tr


