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AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI VE Ufuk2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa’nın bilim teknoloji politika 
ve uygulamalarının Birliğe üye ve aday üye ülkeler arasında uyumlu bir hâle 
getirilmesi amacıyla oluşturulan Birlik Programı yapısıdır. İlki 1984 yılında 
başlatılan Çerçeve Programları dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma 
programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve Programlar; Avrupa’nın 
araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve üniversite-
sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir.

Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemiyle 
desteklenmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte 7. Çerçeve Programı 
yürütülmüştür. 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğindeki Ufuk2020 ise 
Avrupa Birliği’nin yeni dönem  Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’dır. 
Program 2014-2020 yılları arasını kapsayacak şekilde, 80 milyar Avro’luk dev 
bir bütçeyle hayata geçirilmiştir. 

Ufuk2020’ye Hangi Ülkeler Katılabilir?

• Ufuk2020 Programı’na üye ülkeler şunlardır: TÜRKİYE, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, 
Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Arnavutluk, Faroe Adaları, Bosna Hersek, 
İsrail, İzlanda, Karadağ, Sırbistan, Tunus, Ukrayna.
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Ufuk2020’den Kimler Faydalanabilir?

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler
• Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri 
• Kamu Kurumları
• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar

Ufuk2020’de Yer Almanın Faydaları:

Teminat istemeksizin ön ödeme olanağı
%125’e - %87.5’e varan destek oranları
Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek
Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek malÎ destek sağlamak
Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak
Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirlikleri kurmak 
Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim sağlamak
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Ufuk2020 Programı Yapısı
Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ufuk2020 üç bileşenden 

oluşmaktadır.

• Bilimsel Mükemmeliyet
• Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
• Toplumsal Sorunlara Çözümler

Bu üç ana bileşen dışında, AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC-Joint Research 
Centre); Toplum ile Toplum İçin Bilim;  Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın 
Genişletilmesi Programları da Ufuk2020 kapsamında yer almaktadır. Türkiye 
Ufuk2020 süresince ayrıca ulusal araştırma ve inovasyon fonlarının ortak bir 
yapı etrafında birleştirmeyi amaçlayan, İnovasyon ve Araştırma Odaklı Metroloji 
Programları (EMPIR-European Metrology Programme for Innovation and 
Research) ve Eurostars 2 Programı’na katılım sağlamaktadır.

Ortak Teknoloji Girişimleri, özel sektörün önderliğinde, stratejik alanlardaki 
araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmuş 
kamu-özel sektör ortaklıklarıdır. Ortak Teknoloji Girişimleri, Ufuk2020 
Programı’nın, Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım;  Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir 
Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İç Su Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi; 
Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji; Sağlık, Demografik Değişim ve Refah; Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri alanları altında desteklenecektir. 

Uluslararası tanınırlığı artırmak
Rekabet yeteneğini yükseltmek 
İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek 
En iyi altyapılara erişim sağlamak 
Kariyer gelişimini desteklemek
Uluslararası ve sektörler arası dolaşım fırsatı elde etmek
Hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı 
sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkânı elde etmek
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BİLİMSEL MÜKEMMELİYET

Amaç: Avrupa biliminde ileri düzey araştırma yeteneğinin geliştirilmesi için 
araştırmacıların mevcut olan en iyi altyapılara erişimini desteklemektir.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
Bireysel araştırmacıların ve ekiplerinin yürüttüğü öncül araştırmalar

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
Açık inovasyon alanları için ortak araştırmalar

Marie Skłodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri (MSCA)
Uluslararası dolaşım ve kariyer gelişimi fırsatları

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dâhil)
Dünya standartlarında araştırma olanaklarına erişim imkânları

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro

13.095

2.696

6.162

2.488

Avrupa Araştırma Konseyi: 

Başvuru Şartları:

Amaç; bireysel araştırmacılar ve ekipleri tarafından yürütülen 
öncül (frontier) araştırmayı destekleyerek Avrupa’da bilimsel 
mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve 
Avrupa’yı en yetenekli araştırmacılar için bir câzibe merkezi 
hâline getirmektir. 

• Baş araştırmacının çığır açıcı nitelikte; mevcut paradigmaların sınırlarında 
veya ötesinde bir proje fikrinin olması

• Ev sahibi kuruluşun Türkiye’de veya Program üyesi diğer ülkelerde kurulu 
olması

• Toplam çalışma zamanının en az %50’sini Türkiye veya Program üyesi diğer 
ülkelerde geçirmeyi taahhüt ediyor olması
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a. Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği (Starting Grant) 

Başvuru Şartları:
• Projeyi sunan baş araştırmacının doktorasını  en az 2 en fazla 7 yıl önce 

almış olması
• Baş araştırmacının doktora danışmanından bağımsız en az bir önemli 

yayınının olması
Destek Kapsamı:
• Proje başına 5 yıl boyunca maksimum 1,5 milyon Avro fon sağlanmaktadır.
• Büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim ihtiyacı 

durumunda veya ABD, Kanada ve Japonya gibi AB üyelerinden farklı 
ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için 0,5 milyon 
Avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.

b. Güçlendirme Desteği (Consolidator Grant)

Başvuru Şartları:
• Projeyi sunan baş araştırmacının doktorasını en az 7 en fazla 12 yıl önce 

almış olması
• Baş araştırmacının doktora danışmanından bağımsız birkaç önemli 

yayınının olması

Destek Kapsamı:
• Proje başına 5 yıl boyunca maksimum 2 milyon Avro fon sağlanmaktadır.
• Büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim durumunda 

veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üyeleri dışındaki ülkelerden 
Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılara yönelik başlangıç fonu 
(start-up) için 0,75 milyon Avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.
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c. İleri Düzey Araştırmacı Desteği (Advanced Grant)

Başvuru Şartları:
• Projeyi sunan baş araştırmacının son on yıl içerisinde dünya çapında 

araştırmalar yapıyor olması

Destek Kapsamı:
• Proje başına 5 yıl boyunca maksimum 2,5 milyon Avro fon sağlanmaktadır. 
• Büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim durumunda 

veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üyeleri dışındaki ülkelerden 
Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılara yönelik başlangıç fonu 
(start-up) için 1 milyon Avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.
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Marie Skłodowska Curie Burs ve Dolaşım Destekleri 

Amaç; nitelik  ve  nicelik  olarak  araştırma  
ve  teknoloji alanındaki  insan  potansiyelini  
güçlendirmek, araştırmacıların  kariyer  gelişimini  
desteklemek, uluslararası  ve  sektörler  arası  
araştırmacı dolaşımını teşvik etmek ve böylece 
Avrupa’yı ve Türkiye’yi  araştırmacılar  için  bir  
câzibe  merkezi haline getirmektir. 

a. Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships-IF)

Kısıt: Doktora derecesi olan ya da en az 
4 yıl tam zamanlı araştırma  deneyimine  
sahip  araştırmacıların geldikleri/gidecekleri  
ülkede  çağrı  kapanış tarihi itibarıyla son 3 yıl 
içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış  olmaları  
gerekmektedir  (Bu kural AB dışından, Program’a 
üye ülkelere gelmek için  başvuru  yapan  
araştırmacılarla,  araştırma çalışmalarına çeşitli 
sebeplerle ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere 
başvuru yapan araştırmacılar için son 5 yılda 3 yıldan fazla bulunmamış 
olmak şeklinde esnetilmektedir).

• Program kapsamında araştırmacılar 12-24 ay süreyle destek alabilmektedir 
(Avrupa dışına giden araştırmacılar bu süreye ek olarak 12 aylık zorunlu 
geri dönüş süresince de destek almaktadır).

• Destek miktarı araştırmacının proje süresince maaşını, dolaşım masraflarını, 
araştırma masraflarını ve kuruma karşı masraflarını kapsar nitelikte olup, 
proje süresine ve ailesiyle dolaşıp dolaşmamasına bağlı olarak aylık 5.550 
€’ya kadar çıkabilmektedir.  
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c. Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN): 

Kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara ev sahipliği yapmayı amaçlayan 
kurumlar, araştırmacıların kendi alanlarında  mükemmelleşmelerine yönelik 
verecekleri eğitime, bu programla finansman sağlayabilir. Ayrıca, istihdam 
olanaklarını azamÎ seviyeye yükseltmek için araştırmacıları çeşitli becerilerle 
(girişimcilik, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi, yönetim veya patentleme 
gibi) donatabilirler. Bu programda araştırmacılar, finansmanı sağlanan 
projelerdeki belirli kontenjanlara başvuracaklardır. Doktora düzeyindeki 
araştırmacılara yönelik uluslararası ve sektörler arası eğitim, aşağıdaki 
programlar kapsamında desteklenmektedir:

• Avrupa Eğitim Ağları (European Training Network-ETN): Program’a üye en 
az üç farklı ülkeden üç farklı ortağın işbirliğiyle sağlanan araştırma eğitim 
programıdır.

• Avrupa Sanayi Doktora Programı (European Industrial Doctorates-EID): 
Doktora derecesi vermeye yetkili bir akademik kurum ve akademi dışı bir 
kurum (öncelikli olarak işletmeler) olmak üzere en az iki ortakla kurgulanan 
programdır. Bu ortaklar, zamanının en az %50’sini akademi dışı sektörde 
geçiren doktora adayını birlikte yetiştirirler.

• Avrupa Ortak Doktoraları (European Joint Doctorates-EJD): Program’a üye 
en az üç farklı ülkeden üç farklı kurumun bir araya gelerek oluşturduğu 
doktora programıdır.
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c. Araştırma Personeli Değişim Programı (Research and Innovation 
Staff Exchange Scheme-RISE):

Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma 
faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az üç tanesinin biraraya gelmesiyle 
oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında, konsorsiyum içerisinde yer alan 
araştırmacı, teknik ve idarÎ personelin değişimi ile uluslararası ve sektörler arası 
bilgi ve teknoloji transferi sağlanması hedeflenmektedir. 

• Proje süresi dört yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli 
olup projeye dâhil olan araştırmacılar konsorsiyum içerisinde yer 
alan kuruluşlar arasında kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşım 
yapabilmektedirler. 

• Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu 
tarafından aylık maaşa 2000 €’luk ek destek sunulmakta ve araştırma ile 
idarÎ giderlere yönelik 2.500 €’luk bütçe sağlanmaktadır. 

d. Burslara Katkı Fonu (Co-Funding of regional, national and international 
programmes-COFUND): 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma programları araştırmacıların 
eğitimi, dolaşımı ve kariyer gelişiminde mükemmelliğin desteklenmesi için 
COFUND tarafından finanse edilmektedir. 

Bu programda sınırlar ötesi dolaşım bir zorunluluktur. Sektörler arası 
hareketlilik de teşvik edilmektedir. COFUND, araştırmacıların istihdam 
koşullarını ve seçme-yerleştirme süreçlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçlar.

Hâli hazırda doktora veya doktora sonrası seviyede burs programı bulunan 
ya da yeni bir program oluşturmak isteyen kuruluşların program bütçeleri Avrupa 
Komisyonu tarafından %50 oranında desteklenmektedir. Burs programının 
süresi 36 ile 60 ay arasında olabilmekte ve bu kapsamda araştırmacılara en az 
3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. 
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e. Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researcher’s Night): 

Bu program kapsamında Program üyesi ülkelerin tamamında her yıl Eylül 
ayının son Cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya 
getirebilecek; gençleri bilime teşvik eden tek gecelik bir etkinlik düzenlenmesi 
hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi ve 
araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle düzenlenen etkinliği 
gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin tamamını kapsayacak bütçe 
sağlanabilmektedir.

Araştırma Altyapıları

Bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli 
tesis, platform, kaynak ve servisler Araştırma Altyapıları kapsamına girmektedir. 
Ufuk2020 Programı’nda Araştırma Altyapıları çağrıları ile mevcuttaki 
altyapıların güncellenmesi ve geliştirilmesi desteklenmekte ve projeler uzun 
vadeli yatırımlar olarak görülmektedir.

Avrupa Araştırma Altyapıları Stratejik Forumu (The European Strategy 
Forum on Research Infrastructures-ESFRI) ve diğer dünya çapında 
araştırma altyapılarının kurulması ve bu altyapıların ulusal destekler ile 
sürdürülebilirliğinin sağlanması; kilit bölge ve ulusal altyapıların birbirine 
entegresiyle bu altyapılardan en yüksek faydanın sağlanması ve başka 
ülkelerdeki araştırmacıların kullanımına açılması; büyük veri inovasyonu, 
veri ve hesaplama yoğun bilim, yüksek başarımlı hesaplama gibi politikaları 
destekleyecek elektronik altyapıların geliştirilmesi Avrupa’nın Araştırma 
Altyapıları politikalarının ve uluslararası işbirliğini desteklemek üzere 
tasarlanmış çağrılardır.

Araştırma Altyapıları çağrıları ile altyapı inşa masrafları ve makine teçhizat 
alımı da karşılanmamaktadır. 
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ENDÜSTRİYEL LİDERLİK VE REKABETÇİLİK 

Amaç; yeni  iş  sahaları yaratarak  istihdam  artışını  sağlanmak,  anahtar  
teknolojilere  stratejik yatırımları,  Ar-Ge  için  özel  sektör  yatırımını  ve  inovatif  
KOBİ’leri desteklemektir.

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler
Endüstride rekabetçiliğin artırılması ve liderliğin sağlanması 
adına gerçekleştirilecek olan araştırma ve inovasyon 
faaliyetleri:
- Bilgi İletişim Teknolojileri: Yeni nesil sistemler, mobil 
haberleşme, geleceğin interneti, robotik, fotonik, içerik 
teknolojileri, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti 
alanlarındaki projelerin desteklenmesi
- Malzeme ve İmalat: Nanoteknoloji, biyoteknoloji, enerji 
verimli binalar, geleceğin fabrikaları, sürdürülebilir işlem 
endüstrileri alanlarındaki projelerin desteklenmesi
- Uzay: Uydu takip sistemleri, yer gözlem uyduları ve Avrupa 
uzay sektörünün rekabet edilebilirliğinin sağlanması

Risk Sermayesine Erişim
Araştırma ve inovasyon için risk sermayesi ve özel finans 
sağlanması

KOBİ’lerde İnovasyon Programı
Her tip KOBİ için her türlü inovasyon projelerinin desteklenmesi

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro

13.557

2.842

616
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Başvuru Şartları:
• Projelere katılım için en az 3 farklı Program üyesi ülkeden 3 farklı kurumun 

bir araya gelmesi gerekmektedir.
• Projelere başvurular, farklı ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından 

her sene açılan konu güdümlü çağrıları takiben, doğrudan Avrupa 
Komisyonu’na yapılır.

KOBİ Aracı (SME Instrument)

Başvuru Koşulları:

• Çağrı her zaman açıktır.
• Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen tüm inovatif 

KOBİ’ler tek başına başvuru yapabilmektedir.
• Sadece KOBİ’ler desteklenmektedir. Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve 

büyük ölçekli işletmeler yalnızca alt yüklenici olarak projede yer alabilirler.
• Konsorsiyum kurmadan da başvuru yapılabilmektedir.
• 3 Fazdan oluşan Yeni KOBİ Aracı’nda Faz 1’de kavramsal fizibilite 

çalışmaları yapılmaktadır. Faz 2‘de demonstrasyon ve pazar uygulama 
çalışmaları, Faz 3’te ise ticarileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

• Faz 1’de destek miktarı sabit 50 bin Avro, Faz 2’de ise %70 + %25 dolaylı 
masrafların desteklenmesi şeklindedir (istisnalar hariç). Faz 2 ‘de Avrupa 
Komisyonu katkısı en az 500 bin Avro, en fazla 2,5 milyon Avro olacaktır.

• Faz 1’de proje süresinin 6 ay, Faz 2’de ise 12-24 ay arasında olması 
önerilmektedir.

• Alt yüklenicilik maliyeti proje bütçesinin %50’sini geçmemelidir.
• Faz 1’de 20 bin Avro, Faz 2’de proje bütçesinin %50’si miktarında ön ödeme 

yapılmaktadır. Ön ödemelerde teminat istenmemektedir.
• Doğrudan Faz 2’ye başvuru yapılabilir; ancak öncelikle Faz 1’e başvuru 

yapılması önerilmektedir.
• Faz 3’te Avrupa Komisyonu tarafından Faz 1 ve Faz 2’de başarılı olan 

projelere finansal ve finansal olmayan araçlarla destek sağlanmaktadır.
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Faz 1: Kavram 
ve fizibilite 

değerlendirmesi

Girdi: Fikir/Kavram:
“İş Planı-1 ”

(en fazla 10 Sayfa) 

Faaliyetler:
Kavram fizibilitesi

Risk değerlendirmesi
FMH (FikrÎ Mülkiyetler 

Hakları)
Ortak arama
Pazar analizi

İnovasyon stratejisi 
geliştirme vb.

Çıktı: Fizibilite
Raporu

Bütçe: sabit 50.000 € 
Hibe

en az 3 ay
en fazla 6 ay

Girdi: “Detaylı İş 
Planı- 2” ve Faz 2’deki 
faaliyetlerin tanımı (en 

fazla 30 Sayfa)

Faaliyetler:
Geliştirme, prototip 

üretimi, test, 
minyatürleştirme, 

büyütme,
pazar uygulamaları, 

araştırma

Çıktı: Prototip ve 
Ticarileştirme Planı

Bütçe: 0,5-2,5 m€ 
Hibe 

en az 12
en fazla 24 ay

Başarılı projeler için
kalite etiketi 

verilmesi

Özel finansmana 
erişimin 

kolaylaştırılması

Ağ oluşturma, eğitim, 
bilgilendirme yoluyla 
FMH yönetimi, bilgi 
paylaşımı, bilginin 

yayılımı konularında 
destek verilmesi

AB finansal 
araçlarında 

borçlanma ve öz 
sermaye finansmanın 

sağlanması

Doğrudan fonlama 
yok

Faz 2: Ar-Ge, 
demonstrasyon, pazar 

uygulamaları

Faz 3:
Ticarileştirme
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TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER

Amaç; toplumsal  sorunlara  çok  disiplinli  ve  çok  ortaklı  araştırmalar  
yoluyla getirilen etkili çözüm önerilerini desteklemektir. 

Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, 
Deniz, Denizcilik ve İç Su Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi
 
Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
 
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
 
İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve 
Hammaddeler

Değişen Dünyada Avrupa-Kapsayıcı, Yenilikçi ve 
Yansıtıcı Toplumlar

Güvenli Toplumlar-Avrupa ve Vatandaşlarının 
Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro

7.472

3.851

5.931

6.339

3.081

1.309

1.695

Başvuru Şartları: 

• Projelere katılım için en az 3 farklı Program üyesi ülkeden 3 farklı kurumun 
bir araya gelmesi gerekmektedir. 

• Projelere başvurular, farklı ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlar 
tarafından her sene açılan konu güdümlü çağrıları takiben, doğrudan 
Avrupa Komisyonu’na yapılır.
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İnovasyona Hızlı Erişim Pilot Programı (2015-2016)
İnovasyona Hızlı Erişim Pilot Programı ile teknoloji veya uygulama alanında 

pazara yakın inovatif faaliyetler için kısıtlama olmaksızın (konu güdümsüz) 
2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da fon sağlanacaktır. Pilot Program her 
yıl için 100 milyon € bütçe ile desteklenecek olup tüm katılımcılara açıktır. Çağrı 
sürekli açık olacaktır. 

Fonlanacak tekliflerin en az 3 farklı Program üyesi ülkeden ve 3 ila 5 
ortaktan oluşan konsorsiyum tarafından sunulması beklenmektedir. Pilot 
Program kapsamında fonlanacak eylemlerin inovasyon fikrÎ pazarına erişim 
odaklı olmalıdır. Bu doğrultuda inovasyona hızlı erişim eylemlerine, pazarda 
hızlı yer almayı sağlamak için, yoğun sanayi (kâr amaçlı özel sektör) katılımı 
zorunlu tutulmuştur. Sanayi katılımı şu şekilde olmalıdır:      

• Konsorsiyumda yer alan sanayi katılımcılarının bütçedeki oranının en az 
%60 olması veya;

• 3 veya 4 ortaklı konsorsiyumda en az 2 sanayi katılımcısının veya 5 ortaklı 
konsorsiyumda en az 3 sanayi katılımcısının bulunması.
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Ufuk2020 Proje Çağrı Sistemi

Ufuk2020 çağrıları, her alan özelinde, Program üyesi ülkelerin araştırma 
öncelikleri doğrultusunda oluşturulan çağrı dokümanlarındaki konu 
başlıklarından (topic) oluşmaktadır. Çağrıların yayınlandığı Katılımcı Portalı 
(Participant Portal)  sayfasına giriş yapıldığında ilgili alana ait tüm çağrılara ve 
çağrı dokümanlarına erişilebilir. 

Konu güdümlü alanlar özelindeki araştırma öncelikleri, anahtar kelime ile 
aranmak istenirse “Search Topics” sekmesine geçilip ilgili anahtar kelimeler 
yoluyla, uygun açık çağrılardaki konu başlıklarına erişim sağlanabilir. Hem 
çağrı sayfalarında hem de konu başlıklarında proje önerinizi yönlendirecek 
bilgiler aşağıda sıralanmıştır. 

Çağrı (Call) Sayfası

• İlgili çağrıya ait son bilgi ve güncellemeler
• Tüm konu başlıklarına veya ilgilendiğiniz konu başlığına yönelik önemli 

dokümanlar
• Başvuru ve teslim sistemine giriş ve konu başlıkları sayfasına erişim
• Destek ve yardım hizmetleri
• İlgili çağrı hakkında güncellemeleri e-posta şeklinde edinmek için abonelik 

işlemleri

Konu Başlığı (Topic) Sayfası

• Konu başlığının detaylı izahı; başlığa kabul edilecek projelerden beklenen 
etki/çıktı ve fonlama modelleri ile miktarları

• Konu başlığı şartları ve değerlendirme kriterleri; proje teklifinin sunulacağı 
elektronik kayıt sisteminde (Participant Portal) karşılaşılacak form 
şablonları

• Kayıt sistemine erişim

 1 Katılımcı Portalı/Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Çağrı (Call) Sayfası

Konu Başlığı (Topic) Sayfası

Çağrıların Kapanış Tarihleri

Bir çağrı, çağrı dokümanında belirtilen tarihe kadar açıktır. Olası bir 
değişiklik hem çağrı dokümanlarından hem de Katılımcı Portalı’nda olası yer 
alan çağrı sayfalarından takip edilebilir.

Bir çağrının sürekli açık olması o çağrıya her zaman proje teklifi 
yapılabileceği/sunulabileceği anlamına gelir. Bazı sürekli açık çağrıların ara 
kapanış tarihleri olabilir; bu süre zarfında sunulan teklifler değerlendirilmeye 
alınır. 

Çok Ortaklı Projelerde Proje Döngüsü

Değerlendiriciler İçin Rehber
(Guide for Evaluators)

Teklif Sunanlar İçin Rehber
(Guide for Proposers)

Çağrı

Proje Önerisini Sunma

Proje 
Önerisi

Hazırlama

İç Prosedürler

KOBİ’ler

Uluslararası
Boyut

STK’lar

Araştırmacılar

Üniversiteler

Ağ
Oluşturma

İlgili mi?

Finans

Finans

Finans

Ortak?
Koordinatör?
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EMPIR

İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programları (European Metrology 
Programme for Innovation and Research-EMPIR) Ufuk2020’ye entegre edilmiş 
ve inovasyon bazlı bir Program’dır. 
 

Ufuk2020’nin hedefleri doğrultusunda metroloji alanındaki çalışmaları 
desteklemek için oluşturulan EMPIR çağrıları 2014-2020 yılları arası açılacak 
olup 300 milyon €’su üye ülkelerden, 300 milyon €’su Avrupa Antlaşması’nın 
185. maddesine göre Avrupa Komisyonu tarafından karşılanan toplam 600 
milyon € bütçeye sahiptir.

EMPIR Projeleri toplumsal sorunlar ve temel ölçüm bilimi alanlarında 
araştırma ve inovasyona odaklanmıştır. 
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AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)
Ülkemizin AB ile entegrasyonu çalışmaları kapsamında, Çerçeve 

Programlar’a (ÇP) katılım ve performans önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
kapsamda Çerçeve Programları’nın koordinasyon görevini TÜBİTAK Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AB Çerçeve Programları 
Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) yürütmektedir. UKO’nun görevlerinden bazıları 
aşağıda sıralanmaktadır:

• AB ÇP hakkında bilgi vermek ve Programlar’a katılımı teşvik edici etkinlikler 
yapmak

• AB ÇP Projelerine ortak bulma çalışmalarına katkı sağlamak
• Proje önerisi hazırlayan koordinatör adaylarına hazırlık aşamasında destek 

sağlamak
• AB ÇP Projelerine dâhil olmuş paydaşlara, proje yürütme safhasında 

ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak (finansal raporlama, proje 
çıktılarının yayılımı gibi)

• Avrupa Komisyonu ve Çerçeve Programlar’a katılım sağlayan Avrupa’daki 
paydaşlarla Türkiye’nin aktif katılımına yönelik iletişim kurmak 

• Çerçeve Programları kapsamındaki hakemlik konusunda Türk araştırmacıları 
teşvik etmek 

• Araştırmacıların dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek
• Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında AB’nin getirdiği malÎ düzenlemelere 

yönelik uyum amaçlı girişimlerde bulunmak 
• AB ÇP için verilen TÜBİTAK destek, teşvik ve ödüllerini düzenlemek ve takip 

etmek

Ufuk2020’ye Yönelik Yasal ve Finansal Konular
7. ÇP’de edinilen tecrübe ve yapılan analizler sonucunda Ufuk2020 

Programı’na katılımın artırılması amacıyla programın projelendirme, yönetim, 
finansal idare ve uygulama aşamalarının sadeleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, 7. ÇP’de uygulanan yasal, finansal ve denetimle ilgili bazı süreçler 
sadeleştirilmiş, kurallar kolaylaştırılmıştır. Böylece katılımcılar için idarÎ 
masrafların ve finansal hataların azaltılması hedeflenmektedir. 
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Ufuk2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
Avrupa Komisyonu farklı proje türleri için değişen oranlarda destek miktarları 

belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanmasına yönelik basitleştirilmiş 
fonlama modeli kullanılmaktadır. Bu model, Komisyon tarafından kabul edilen 
masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. ÇP’den farklı olarak 
Ufuk2020’de bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına veya kuruluş tiplerine 
göre değişen fonlama oranları bulunmamaktadır.

Ufuk2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve hÎbe destek oranları 
aşağıda yer almaktadır:

• Araştırma ve İnovasyon (RIA-Research and Innovation Action) projeleri: %100
• İnovasyon Projeleri (IA-Innovation Action) projeleri: %70 (Kâr Amacı 

Gütmeyen Kuruluşlar için %100)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA-Coordination and Support Action) 

projeleri: %100
• Avrupa Araştırma konseyi (ERC-European Research Council) projeleri: %100
• Marie Skłodowska-Curie projeleri: %100
• KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek 

oranları aşağıdaki şekildedir:
o     Faz 1: Sabit Destek (lump sum): 50.000 Avro
o     Faz 2: %70
o     Faz 3: Doğrudan destek yok

YENİLİKLER !
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Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) İçin Tek 
Bir Sabit Oran

Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın 
kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan 
toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar; 
kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis 
ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel 
işletme masraflarıyla idarÎ ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, basım, 
hukukÎ görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 

7. ÇP’de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet 
oranı, Ufuk2020 Programı’nda benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında 
kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, 
gerçek dolaylı maliyeti (actual indirect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet 
oranları yürürlükten kaldırılmıştır.

Fona Erişim Süresinde Kısalma: En Çok 8 ay

Çağrı kapanma tarihinden itibaren (2 aşamalı çağrılarda 2. aşamanın 
kapanma tarihinden) en çok 5 ay içinde bağımsız hakem değerlendirmesine 
dair paydaşların bilgilendirilmesi, bu bilgilendirmeyi takiben en çok 3 ay 
içinde de Hibe Sözleşmesi’nin imzalanması planlanmaktadır. ERC Projeleri 
gibi proje teknik ve bilimsel içeriğinin daha kapsamlı olduğu durumlar ve 
konsorsiyum tarafından gelen istekler bu plana istisna oluşturabilir. Bu sürenin 
amaçlanan şekilde kısalabilmesi için getirilen yeniliklerden biri de bağımsız 
değerlendirmeler sonucunda gerçekleşen pazarlık (negotiation) aşamasının 
kaldırılmasıdır.
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Finansal Beyan 
Sertifikası 
(Certificate 
of Financial 
Statement-CFS)

Finansal Yeterlilik 
Kontrolü (Financial 
Viability Check-
FVC)

Proje Denetimleri

Projenin ara 
dönem finansal 
raporlamalarında beyan 
edilen masrafların 
toplamının 325.000 
Avro’yu geçtiği 
durumlarda 1 defaya 
mahsus olmak üzere 
proje sonunda sunulur.

Sadece bütçesi 
500.000 Avro’yu 
aşan projelerin 
koordinatörlerine 
uygulanır.

Son ödemeyi takiben 
en çok 2 yıl içinde 
uygulanabilir.

375.000 Avro’nun 
kümülatif olarak 
aşıldığı her raporlama 
döneminde en az 1 defa 
sunulur.

Bütçesi 500.000 Avro’yu 
aşan projelerin hem 
koordinatörlerine hem de 
ortaklarına uygulanır.

Hibe Sözleşmesi’nde 
belirtilen, projenin sona 
erdiği günden itibaren 5 
yıl içinde uygulanabilir.

Sadeleştirilmiş Kontrol ve Denetim Mekanizmaları

Ufuk2020 Programı 7. ÇP

Uygulamadaki Yenilikler

• Projeye dair resmÎ sözleşmelerin onay süreçlerinin Katılımcı Portalı 
üzerinden elektronik imza sistemi ile yürütülmesi,

• Proje metni ve sözleşmelerindeki tadilname (Amendments) süreçlerinin 
Katılımcı Portalı üzerinden elektronik imza sistemi ile yürütülebilmesi,

• Projelerin finansal raporlarının elektronik olarak imzalanması ve 
koordinatöre gönderilmesi,

• Ortakların Ufuk2020 internet sitesi aracılığıyla (Katılımcı Portalı) Avrupa 
Komisyonu yetkilileri ile doğrudan iletişim kurması.
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Ufuk2020’ye ve Uluslararası İşbirliklerine Yönelik 
TÜBİTAK Destek ve Ödülleri

Türkiye’deki kamu ve özel sektörün Ufuk2020 Programı’na katılımını artırmak 
ve Program’dan ülkemizin maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak 
amacıyla TÜBİTAK tarafından “Destek ve Ödül Programları” hazırlanarak 
Türkiye’deki paydaşların kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda, farklı ihtiyaçlara 
yönelik tasarlanmış olan 4 destek ve 2 ödül programı mevcuttur. Söz konusu 
destek ve ödül programlarına ilişkin güncel bilgilere www.ufuk2020.org.tr 
adresinden ulaşılabilmektedir.

Destekler

Ufuk2020 Seyahat Desteği Programı: Ufuk2020 kapsamında sunulacak 
projelere katılmak isteyen Türkiye’den paydaşlara, konsorsiyum oluşturulması 
ve proje geliştirilmesi amacıyla verilen seyahat desteğidir. İlgili destek ekonomi 
sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, gündelik, toplantı katılım ücreti, 
yurtiçi ulaşım masrafları, vize ve yurtdışı çıkış harcı bedellerini kapsamaktadır.

Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı: Ufuk2020 kapsamında 
oluşturulan projelerde koordinatör olarak yer almak isteyen Türkiye’deki 
paydaşların proje başvurularını ve sunulan projelerin kalitesini artırmak amacıyla 
verilen desteklerdir. Program, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, 
Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi 
Desteği, Proje Yazdırma Hizmeti Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Hizmeti 
Desteği’ni kapsamaktadır.

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Ufuk2020 Programı çerçevesinde 
Avrupa Araştırma Konseyi’ne (European Research Council-ERC) proje sunmak 
isteyen baş araştırmacı adaylarının proje hazırlama süreçlerindeki ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 2015 yılı Ağustos ayında başvuruya açılan Program, 
proje yazma-sunma eğitimi, proje ön değerlendirme hizmeti alımı ve mülâkat 
eğitimi desteğini kapsamaktadır.
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MSCA Ön Değerlendirme Desteği Programı: Marie Skłodowska-Curie 
Programları kapsamındaki Bireysel Burslar (IF) ve Kurumsal Burs Desteği 
Programı (CO-FUND), proje önerilerinin başarı şansını yükseltmek amacıyla 
uzman kişi ve kuruluşlardan ön değerlendirme hizmeti alınması çerçevesinde 
verilen destektir. 

Eşik Üstü Ödülü: Ufuk2020 kapsamında, Türkiye’deki araştırmacılar 
tarafından sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, EURAMET 
veya ERC bağımsız değerlendirmesi sonucunda belli bir eşik puanı almış fakat 
çeşitli gerekçelerle desteklenmemiş proje sahibi kişi ve kuruluşları yeniden 
başvuruya teşvik etmek için verilen sabit tutarlı ödüldür. İlgili ödül, proje ekibine 
katkıları doğrultusunda paylaştırılmaktadır.

Başarı Ödülü: Türkiye’deki araştırmacılar tarafından sunulan, Avrupa 
Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimi, EURAMET veya bağımsız değerlendirmesi 
sonucunda başarılı bulunan projelerin sahibi kişi ve kuruluşların başarılarını 
ödüllendirmek için verilmektedir. İlgili ödülün %80’i proje sahibi kişiye ve 
ekibine, %20’si ise proje sahibi kuruluşa (genel bütçeli kamu idareleri hariç) 
verilmektedir. Ödül tutarı başvuru sahibinin projedeki payına ve ortak/baş 
araştırmacı/koordinatör olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Program kapsamında yeni destek ve ödül mekanizmaları eklenmesiyle ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ödüller
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Ödüller

Proje Değerlendirme ve Hakemlik

Proje önerileri, aksi çalışma programında belirtilmedikçe üç kriter esas 
alınarak değerlendirilmektedir. Söz konusu kriterler aşağıdaki konuları 
içermektedir:

- Mükemmeliyet : Projenin bilimsel yetkinliği ve kalitesi
- Uygulama : İş planının etkinliği, görev ve kaynak uyumu,   
     konsorsiyum dengesi vb.
- Etki  : Projenin beklenen hedefe katkısı, fikrÎ mülkiyet   
     hakları, proje çıktılarının yayılımı

Avrupa Komisyonu, araştırma ve inovasyona destek olmak amacıyla proje 
önerilerini ve proje işleyişini değerlendiren, program ve politika süreçlerini 
izleyen bağımsız uzmanlar atamaktadır. 

Başarılı proje önerisi hazırlama konusunda yazılı olmayan kurallar, 
değerlendiricilerin dikkat ettikleri hususlar, proje yönetiminde karşılaşılabilecek 
problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi 
yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır. 
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Avrupa Komisyonu’nun resmÎ internet sayfasındaki Katılımcı Portalı’nda yer 
alan “Experts” bölümüne giriş yapılır:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Hakemlik kaydını gerçekleştirmek için öncelikle Katılımcı Portalı hesabı 
oluşturulması gerekmektedir. İlgili bağlantıda bulunan “Create your ECAS 
account” sekmesinde verilen talimatlar izlenerek hesap açılır. Kayıt işlemi 
gerçekleştikten sonra Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasındaki Katılımcı 
Portalı’nda yer alan “Experts” sekmesinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş 
yapılarak hakemlik kaydı gerçekleştirilir. 

Hâli hazırda hakemlik kaydı olan uzmanların da Katılımcı Portalı hesabı 
yaratarak yukarıda verilen bağlantıları ve adımları takip edip eski bilgilerini 
güncellemeleri gerekmektedir. 

Hakemlik Kaydı Nasıl Yapılır? 

Türkiye Ufuk2020 Sayfası: 
www.ufuk2020.org.tr
Avrupa Komisyonu Ufuk2020 Sayfası: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Sayfası: 
http://erc.europa.eu/
Katılımcı Portalı/Participant Portal Sayfası: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html   
Ufuk2020 Online Rehberi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

Önerilen İnternet Sayfaları:


