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Ufuk 2020 Bileşenleri

Toplumsal Sorunlar
(30 Milyar Avro)

Sağlık

Gıda, Tarım

Enerji

Ulaşım

Çevre

Sosyal Bilimler

Güvenlik

Endüstriyel Liderlik
(17 Milyar Avro)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji 
ve İleri İmalat Teknolojileri

Uzay

Bilimsel 
Mükemmeliyet 

(25 Milyar Avro)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Marie Skłodowska-Curie Bursları

Araştırma Altyapıları

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
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• Toplum ile Toplum için Bilim

• Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi

• Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)

• Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (JRC) (nükleer 
olmayan)



SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI

Amaç

 İstihdam
 Yoksullukla mücadele
 Siyasi ve toplumsal dışlanma

Bütçe
2014-2020

1,3 Milyar € 

 Toplumsal eşitsizlikler
 Her türlü ayrımcılıkla 

mücadele
 Kültürel Mirasın korunması

Research will support policymakers in designing policies that foster employment, combat poverty and prevent 
the development of various forms of divisions, conflict and political and social exclusion, discrimination and 
inequalities, such as gender and intergenerational inequalities, discrimination due to disability or ethnic origin, or 
digital or innovation divides, in European societies and in other regions of the world..."
(Extracts from the Regulation establishing Horizon 2020)

Ufuk2020 Programı’nın en temel yatay çalışma
alanlarından biri olarak disiplinlerarası özelliği 

ön plandadır.



Avrupa Müze İşbirliği ve Yenilik Çağrısı
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European Museum Collaboration and Innovation Space

Konu başlığının ana amacı «Müzelerin yaratıcı ve teknoloji kuruluşlarıyla ve kendileri arasında işbirliği kurmasına 
olanak sağlanmasıdır»

COVID-19 krizinden etkilenenmüzeler ve kültürel kuruluşları hedeflemektedir.

Dijitalleşme/dijital teknolojiler müzelerin ve kültürel kuruluşların yeni koşullara adapte olmasında
ve uyum sağlamasında önemli bir role sahiptir.

Bütçe:
1 Milyon

Avro

3D digitization AR/VR applications 

Çağrı 
kapanış 
Tarihi: 

Çağrı Kapanış 
Tarihi:

12 Ocak 2020



Avrupa Müze İşbirliği ve Yenilik Çağrısı

Bütçenin %60’nın 
üçüncü şahısları 

desteklemeye ayrılması

Proje desteklendikten sonra ortak 
çağrıya çıkılması

Müzeler ile beraber teknoloji 
kuruluşlarının desteklenmesi

Her bir üçüncü şahsa (müze+teknoloji
kuruluşu) 30.000 Avro bütçe 

sağlanması 

Mevcut AB 
girişimlerinin projelere 

dahil edilmesi

Europeana
https://www.europeana.eu/en

the European digital platform for 
cultural heritage

the European Competence Centre for 
the preservation and conservation of 

Monuments and Sites
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Bulut tabanlı işbirliği 
ve yenilik platformu 
sağlayacak ortağın 
proje dahil edilmesi

En iyi uygulama 
örneklerinin 
paylaşılması

Mevcut bilgilerin 
paylaşılması



Ufuk2020 Müzelerde Dijitalleşme Projeler Örnekleri
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Accessible Resources for Cultural Heritage 
EcoSystems

https://www.arches-project.eu/

Archaeological Automatic Interpretation 
and Documentation of cEramics

http://www.archaide.eu/

Innovative e-environment for Research on 
Cities and the Media

https://www.imediacities.eu/

Empowering reuse of digital cultural 
heritage in context-aware crosscuts of 

European history

https://www.crosscult.eu/

V4Design - Visual and textual content re-
purposing FOR(4) architecture, Design and 

video virtual reality games

https://v4design.eu/

https://www.timemachine.eu/time Meaningful Personalization of Hybrid Virtual 
Museum Experiences Through Gifting and 

Appropriation

https://www.gift-h2020.eu/



Ufuk2020 Müzelerde Dijitalleşme Projeler Örnekleri
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PLUGGY Pluggable Social Platform for 
Heritage Awareness and Participation

https://www.pluggy-project.eu/

ViMM Virtual Multimodal Museum
https://www.vi-mm.eu/

iMARECULTURE Advanced VR, iMmersive
serious games and Augmented REality as 

tools to raise awareness and access to 
European underwater CULTURal heritagE.

https://imareculture.eu/

EMOTIVE Emotive Virtual cultural 
Experiences through personalized 

storytelling

https://emotiveproject.eu/

Mingei Representation and Preservation of 
Heritage Crafts

https://www.mingei-project.eu/

VHH Visual History of the Holocaust: 
Rethinking Curation in the Digital Age

https://www.vhh-project.eu/



Ufuk2020’de Desteklenen Projeler 

Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites
2020 Çağrısı

Desteklenen Projeler

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19-2020

Curation of digital assets and advanced digitisation
2018 Çağrısı

Desteklenen Projeler

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-12-2018-2020

Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction
2016 çağrısı

Desteklenen Projeler: https://cordis.europa.eu/search?q=contenttype%3D%27project%27%20AND%20programme%2Fcode%3D%27CULT-COOP-08-2016%27&p=1&num=10&srt=/project/contentUpdateDate:decreasing

https://cordis.europa.eu/search?q=contenttype%3D%27project%27%20AND%20programme%2Fcode%3D%27REFLECTIVE-6-2015%27&p=1&num=10&srt=/project/contentUpdateDate:decreasing

Innovation ecosystems of digital cultural assets
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Ufuk Avrupa Programı

2021 Yılı Kültürel Miras Destekleri



Küme 2: Kültürel, Yaratıcı ve Kapsayıcı Toplumlar

Alanın Genel Amacı
Demokratik yönetişimin ve vatandaşların katılımının 

artırılması, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi 
konularında AB hedeflerini ve önceliklerini karşılamak ve 

çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel 
dönüşümlere yanıt vermek ve şekillendirmek.

Alanda Desteklenecek Konular
• Demokrasi ve Yönetişim Üzerine Yenilikçi 

Araştırmalar

• Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel ve Yaratıcı 
Endüstriler Üzerine Yenilikçi Araştırma

• Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler Üzerine Yenilikçi 
Araştırma

• 296 Milyon AvroÇağrı Bütçesi

• 31 Mart 2021 – 15 Haziran
2021

Öngörülen Çağrı 
Takvimi

• Dr. İlknur YILMAZİlgili UİN İletişim



Kültürel miras için Yeşil Teknolojiler ve Malzemeler
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Araştırma ve 
İnovasyon Eylemi 

%125 oranında 
hibe desteği

Toplam başlık 
bütçesi 7 Milyon 
Avro

Proje başına 3.50 -
4.00 Milyon Avro 
bütçe

2-3 projeye destek

Başlık 
Öncelikleri

Kültürel mirasların yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde 
korunması ve restorasyonu için çözümler sunulması

Koruma ve restorasyon için önerilen malzemeler ve 
yöntemler yeşil, dayanıklı ve sürdürülebilir olmalıdır.

Kamu kuruluşları ve politika yapıcıların yanı sıra yenilikçi 
ve/veya yaratıcı endüstrilerin ve KOBİ'lerin katılımı önemle 
tavsiye edilmektedir.

Vatandaşların ve gençlerin yeni veya geleneksel koruma ve 
aktarım yöntemlerine katılımının farkındalığının artırılması 
ve daha da güçlendirilmesi, okuryazarlığı, kültürel mirasa 
erişimi ve bu mirasa katılımı genişletmeyi de hedeflemelidir.



İklim değişikliği ve doğal afetlerin kültürel miras ve iyileştirme üzerindeki 
etkileri
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Araştırma ve 
İnovasyon Eylemi 

%125 oranında 
hibe desteği

Toplam başlık 
bütçesi 7 Milyon 
Avro

Proje başına 3.50 -
4.00 Milyon Avro 
bütçe

2-3 projeye destek

Başlık 
Öncelikleri

Bu başlık altındaki proje önerileri, anıtları, tarihi binaları, 
arkeolojik alanları ve kültürel manzaraları iklim değişikliği 
etkilerinden ve çevre kirliliğinden korumanın yenilikçi ve 
sürdürülebilir yollarını, bunların çevresel ayak izlerini ve 
kullanıcıların konforunu dikkate alarak saptamalıdır.

Kıyı ve deniz bölgelerine ve su altı mirasına, özellikle 
ıslatma olaylarında ve itme konusunda araştırma 
ihtiyacına da önem verilmelidir.

Gençler de dahil olmak üzere vatandaşların aktif katılımı 
ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerle işbirliği, vatandaşların 
bilimsel okuryazarlığını artırmak, farkındalık yaratmak ve 
yaklaşımın sürdürülebilirliğini sağlamak için önemle 
teşvik edilmektedir.



Müzelerin ve diğer kültür kurumlarının yeni katılımcı yönetimi ve sürdürülebilir 
finansmanı
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Araştırma ve 
İnovasyon Eylemi 

%125 oranında 
hibe desteği

Toplam başlık 
bütçesi 7 Milyon 
Avro

Proje başına 3.50 -
4.00 Milyon Avro 
bütçe

2-3 projeye destek

Başlık 
Öncelikleri

Bu başlık altındaki proje önerilerinden, günümüzde 
müzelerin, diğer kültürel kurumların ve etraflarındaki tüm 
ekosistemin karşı karşıya olduğu zorlukları, koronavirüs
salgınının sosyal ve ekonomik etkileri de dahil olmak 
üzere, hafifletmenin yollarını araştırmam isteniyor. 

Kültürel kurumları sürdürülebilir bir şekilde finanse
etmek için yöntemler ve modeller geiştirilmesi , aynı
zamanda kültür, miras ve kültürel mallara eşit ve geniş
erişim sağlanması.

Proje önerilerinde, yerel, bölgesel ve ulusal topluluklar ve 
yetkililer ile araştırma kurumları ve kültürel ve yaratıcı 
paydaşlarla (örneğin sanatçılar, aktörler, yorumlama 
uzmanları, tasarımcılar) işbirliği ile ortak çözümler 
üretilmesi önerilmektedir.



Gelişmiş dijital teknolojilerle kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi
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Araştırma ve 
İnovasyon Eylemi 

%125 oranında 
hibe desteği

Toplam başlık 
bütçesi 7 Milyon 
Avro

Proje başına 3.50 -
4.00 Milyon Avro 
bütçe

2-3 projeye destek

Başlık 
Öncelikleri

Bu başlık altındaki proje önerilerinden, koleksiyonları, 
eserleri ve anıtları sürdürülebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde 
korumak, eski haline getirmek için genişletilmiş 
dijitalleşmeyi teşvik edecek faaliyetler gerçekleştirmeleri 
beklenmektedir.

Kültürel miras alanındaki gerçek ihtiyaçların ele alınmasında 
ortak altyapılar, özel eğitimler ve kurslar tasarlanmalı ve bilgi 
ve teknik bilgi alışverişini kolaylaştıracak dijital tesisler 
geliştirmelidir. 

Teknolojik firmalar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve 
kültürel ve yaratıcı sektörler / endüstriler arasında işbirliği 
oluşturulması ile bu kuruluşlardaki mevcut bilgi birikiminin  
Kültürel Miras kurumlarına aktarılması yoluyla dijital 
dönüşümün teşvik edilmesi beklenmektedir.



Ufuk2020 Programı Kültürel Miras Projeleri
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http://jpi-ch.eu/

https://cordis.europa.eu/projects/en



Ufuk2020’de Türk Ortak Katılımlı Kültürel Miras Projeleri

Critical Heritages: performing 
and representing identities in 

Europe
https://research.ncl.ac.uk/coher

e/

İstanbul Bilgi  Üniversitesi

Preserving, researching and 
fostering the linguistic, historical 

and cultural heritage of 
European Deaf signing 

communities with an integral 
resource

https://www.sign-hub.eu/project
Boğaziçi Üniversitesi

Safeguarding Cultural Heritage 
through Technical and 

Organisational Resources 
Management

http://www.storm-project.eu/tr/

Boğaziçi Üniversitesi

Cultural Heritage and 
Identities of Europe's Future

http://chiefproject.eu/
Mimar Sinan Üniversitesi
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Rural regeneration through systemic heritage-led strategies
https://www.ruritage.eu/
• İzmir Teknoloji Enstitüsü
• Izmır Buyuksehır Beledıyesı
• Demir Enerji

SHELTERSustainable Historic Environments hoListic reconstruction 
through Technological Enhancement and community based Resilience

https://shelter-project.com/

• Seferihisar Municipality
• EKODENGE MUHENDISLIK
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Ufuk2020’de Türk Ortak Katılımlı Kültürel Miras/İklim Projeleri



Dr. İlknur YILMAZ 
Kültürel, Yaratıcı ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası

Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü
TÜBİTAK Baskanlık – Tunus Caddesi. No:80

06100 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

Telefon: + 90 (312) 298 1753
İlknur.yilmaz@tubitak.gov.tr 


