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ENPED Arka Planı 

- Green Deal Mutabakatı

- Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu (2030)- Niyet Beyanı

Çağrısı

- Şehirler

- Dünya Enerji tüketiminin 2/3’ü

- CO2 emisyonunun %70’i

- SET Plan Akıllı Şehirler Uygulama Çalışma Grubu (2018)

- 2025’e kadar 100 kentsel bölgeyi akıllı ve enerji pozitif hale

getirme (PED Programı)

- ENPED 2021 Yılı Çağrısı

- JPI Urban Mobility tarafından destek

- Sonraki çağrılar DUT Ortaklığı altında yer alacak.
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ENPED Çağrıları

- Sürdürülebilir kentsel kalkınma ve enerji geçiş sürecinde yeni bir etki

yaratmak

- Kentsel bağlamda enerji geçişi alanında çalışan disiplinler arası ve

sektörler arası bir topluluk oluşturmak
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- Teorik ve pratik bilgiyi geliştirmek,

- PED Programında tanımlanan kilit eylem alanlarının stratejik

gelişimini desteklemek,

- 2025 yılına kadar 100 PED'in büyük ölçekli uygulanmasına

yönelik PED Programı Misyonuna ulaşılmasını kolaylaştırmak

- 2030 yılına kadar Şehirler Misyonunu destekleyici PED'ler

geliştirmek.

Çağrının

Amaçları 

- Pozitif Enerji Bölgeleri ve Mahalleri oluşturmak



ENPED 2021 Yılı Çağrısı

- İkinci ENPED çağrısı

- Çağrı Bütçesi: 7,85 Milyon €

- Tek aşamalı çağrı

- Proje süresi 2-3 yıl

- Proje boyutu için min. veya max. sınır yok. (orta

ölçekli proje: 0.5-1 M€)

- 7 Katılımcı Ülke ve 1 Bölge

- Çağrı Kapanış Tarihi: 24 Şubat 2022-12.00 (CET)

- Konsorsiyum Yapısı: En az 2 farklı ülkeden, en

az 2 bağımsız katılımcı
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ENPED 2021 Çağrı Takvimi

20 Ekim 2021

Çağrı Başlangıcı

24 Şubat 2022

Çağrı Kapanış

Şubat-Mart 
2022

Uygunluk Kontrolü

Mayıs 2022

Uzman Paneli 
Toplantısı

Haziran 2022

1. Steering Committee tarafından
finansman tavsiyesi

2. Ulusal Finansman Kararları
3. Fonlanmaya hak kazanan

Projelerin duyurulması

Temmuz-Ekim 2022

Proje Başlangıçları

Ulusal Başvuru
PBS

3 Mart  2022
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ENPED 2021– 2. Çağrı Konuları

- 2-3 yıl süreli AR-GE Projeleri

- 2 Konu Başlığından (Topic 1 ve Topic 2) biri ana konu olarak seçilmeli

- Projenin an azından ikinci yarısında uygulamaya odaklanması istenmektedir.

Proje Önerilerinden Genel Anlamda Beklenenler

- PED’i bir araç olarak iklim nörtlüğe erişimde nasıl konumlandırıldığı,

- PED’lerin nasıl hayata geçirileceği,

- PED ögelerinin diğer alanlara yönelik stratejilerde nasıl dahil edilebileceği,

- Bilgi yaratma, yayma ve kullanımına yönelik şehir ve paydaşların sürece nasıl

dahil olacağı; çıktı ve sonuçların geniş çapta yayılımının nasıl sağlanacağı

- Proje sonuçlarının daha uzun vadeli sürdürülebilirliği için stratejilerin

tanımlanması



ENPED 2021– 2.1 Topic 1: PEDs towards climate neutrality

… transforming existing urban neigbourhood…

Mevcut Durum ve Yaşanan Zorluklar: Enerji Verimliliği 

Enerji Üretimi 

Esneklik 

• Yerel enerji üretimi için sınırlı seçeneklerin olması,

• Binaları yüksek düzeyde enerji verimliliğinin sağlanması için sınırlı 

seçeneklerin olması  (Tarihi binalar),

• Mevcut altyapıyı gelecekteki iklim koşullarına uyarlamanın ve sınırlı alan 

nedeniyle yeni altyapı eklemenin zorlaşması,

• Yerel ve küçük ölçekli seviyelerde arazi mülkiyeti ve paydaş çıkarlarının 

karmaşık yapısının olması

• Halkın PED projelerine karşı çıkma olasılığı

• Yerel yönetimlerde iklim nötrlüğe yönelik strateji eksikliği



ENPED 2021– 2.1 Topic 1: PEDs towards climate neutrality

… transforming existing urban neigbourhood…

• Kentsel mahallelerde Pozitif Enerji Bölgeleri için uygulanabilir uygulama 

stratejilerinin geliştirilmesi,

• Entegre kentsel güçlendirme stratejileri geliştirilerek PED'lerin karakterize 

edilmesi ve tanımlanması,

• Bu projenin ötesinde PED'lerin başarılı bir şekilde yayılması ve çoğaltılması 

için gerekli koşulları oluşturulması

• Mobilite ve iklim adaptasyonu gibi ilgili politika alanlarında PED stratejilerinin 

bu alanlara entegre edilmesi

Temel Hedefler:



ENPED 2021– 2.1 Topic 1: PEDs towards climate neutrality

… transforming existing urban neigbourhood…

• Kentsel güçlendirme, sürdürülebilir hareketlilik ve iklim değişikliğine uyum

stratejilerine PED'lerin entegrasyonu

• Taban inisiyatiflerini ve enerji topluluklarını dahil ederek ve teşvik ederek

karmaşık mülkiyet yapılarının ve halkın katılımının üstesinden gelmek

• Düzenleyici çerçevenin uyarlanması: teşviklerin tanımlanması ve fırsatlar

yaratılması

• Tasarım ve hissiyat

Ele Alınması Beklenen Hususlar:



ENPED 2021– 2.2 Topic 2: Making PEDs happen

… process innovation and bussiness…

Mevcut Durum ve Yaşanan Zorluklar:

• Koordinasyon eksikliği

• Yerel ve küçük ölçekli seviyelerde arazi mülkiyeti ve paydaş çıkarlarının 

karmaşık yapısının olması

• Kamu ve yerel işletmelerin somut planları olmadan tüm sürece dahil edilmesi

• Bölgesel düzeyde neyin mevcut olduğunu ve hangi iyileştirmelere ihtiyaç 

duyulduğunu ve hangi karar veya teknik düzeyde haritalandırılması

• PED'ler süreç tasarımında enerji topluluklarını kapsayan regülatif zorluklar…



ENPED 2021– 2.2 Topic 2: Making PEDs happen

… process innovation and bussiness…

Temel Hedefler:

• PED’lerin hayata geçirilmesi için kamusal alanda ve özel sektörde stratejilerin 

geliştirilmesi

 PED'leri kentsel planlama süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek

 Ortaklık yapıları kurmak (ör. Kamu-Özel Sektör, yerel otoriteler, 

belediyeler, emlak sektörü..)

• Karar alma süreçlerini güçlendirmek 

• PED’lerin hayata geçirilmesi noktasında kamu nezdinde desteği sağlamak

• İş modellerinde ve bölgesel enerji sisteminde döngüsellik unsurlarının ve 

yaşam döngüsü ilkelerinin korunması



ENPED 2021– 2.2 Topic 2: Making PEDs happen

… process innovation and bussiness…

Ele Alınması Beklenen Hususlar:

• PED'i kentsel planlamada yaygınlaştırmak için tasarım süreçleri

• Şehirlerde PED uygulamasına yönelik kilit paydaşlar ve kamu-özel işbirliği için 

süreçleri tasarlama, gösterme, uygulama  ve yayma

• Uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri
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Desteklenen Araştırma ve Yenilik Türleri

• Applied Research-A-(TRL 2-4): kavramın kanıtlanması, 

fizibilitenin kanıtlanması için araştırma ve küçük ölçekli 

prototipleri içerir.

• Innovation/Implementation-I-(TRL 5-7): Gerçek ortamda 

prototip testi, gerçek ortamda gösterim ve sistem 

entegrasyonunu içerir.

Projeler ya “uygulamalı araştırma” ya da “yenilik/uygulama” olmalı ya da her ikisini birden ele alabilir.
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ENPED 2021- 3.1 Kimler Başvurabilir? 

- Ulusal başvuru şartlarını ve kriterlerini sağlayan;

- PRC: Özel Sektör (ör. kar amacı güden şirketler)

- REC: Araştırma Merkezleri

- HES: Orta ve Yüksek Öğretim Kurumları,

- PUB: Kamu Kurumları (ör. Belediyeler, bölgesel/ulusal idari kurumlar)

- OTH: Diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler
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ENPED 2021- 3.1 Kimler Başvurabilir?

Konsorsiyum Yapısı:

- Çağrıya taraf olan en az 2 ülke ve en az 2 bağımsız katılımcı

- En az bir ortağın, şehir, belediye veya kentsel hizmet sağlayan kuruluş olması

- Ortak sayısı ve bütçe dağılımı ülkeler arasında dengeli olmalı

 Bir ülke için uygulanan personnel months’un payı, konsorsiyum toplamının

%70’ini geçemez

 Tüm ortakların, konsorsiyuma olan ilgi ve katılımlarının belirtilmesi

gerekmektedir.

- Her proje önerisi için 2 uzman önerilmeli (1’i seçilecek)-WP2- 2PM/expert

(Toplam: 4PM/expert)- Expert Support Facility
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ENPED 2021- 3.1 Kimler Başvurabilir? 

- Her başvuru sahibi (applicant) bir Baş Araştırmacı (PI- Principal

Investigator)belirler.

- PI, en fazla iki proje önerisinde ve sadece bir projede koordinatör

(main-applicant) olarak yer alabilir.

- Bir projede bir ülkeden, birden fazla proje ortağı (co-applicant)

olabilir.

- İş birliği ortakları (co-operation partner- Ör. finansman için uygun

olmayan ortaklar) fonlayıcı kuruluşlardan mali destek alamaz, LoI

ile projeye dahil olurlar.



17

ENPED 2021- 3.3 Başvuru süreci 

- Ana başvuru main-applicant tarafından yapılır.

- Tüm co-applicant’lar, Partner Proposal veya Partner Application bilgilerini sisteme

yüklemiş olmalı (co-operation’lar yükleyemez)main-applicant kontrol etmeli ! =>

- Organisation/MASTER DATA ve Projects/ PROJECT DATA başlığı  main ve co-

applicant

- Proje Önerisi sisteme yüklendikten (submit) sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz

main-applicant

- Co-operation’ların bilgileri sisteme yüklenmiyor LoI yeterli. Teklif Formuna

(Proposal Form) ve mali tablo şablonuna (financial sheet template) işlenmeli,

- LOI or CV’ler sisteme yüklenmeli.

- Ulusal Başvuru sürecine hakim olunmalı- Türkiye: TÜBİTAK 1071 Programı

- Her iş paketine araştırma türünün ne olduğuna dair açıklama eklenmeli

- Proje önerisi Submit olduktan sonra geri çekilebilir.

- Tüm maliyetler € olarak verilmeli. (Ulusal Başvuru Bilgileri)



eCall’da Başvuru Yapmak 

Adres: https://ecall.ffg.at

Yardımcı Doküman: 

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial.aspx?target=6079134

https://ecall.ffg.at/
https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial.aspx?target=6079134


eCall’da Başvuru Yapmak 

https://ecall.ffg.at

eCall Master Data Completion ve

Call Selection (Sadece main 

applicant için geçerli)

Step 1

Step 3

Step 2

https://ecall.ffg.at/


eCall’da Başvuru Yapmak 

eCall Starting Page Master Data

X XX

not needed!

X



eCall Starting Page Call

eCall’da Başvuru Yapmak 



eCall Project Core Data (main applicant ONLY) 

eCall’da Başvuru Yapmak 



eCall Project Partner Invitation (main applicant ONLY) 

eCall’da Başvuru Yapmak 



eCall Project Partner Invitation (main applicant ONLY) 

eCall’da Başvuru Yapmak 



Değerlendirme Süreci- 4. Assessment

- Çağrı Sekretaryası: uluslararası kurallara göre uygunluk doğrulaması

- Ulusal Fonlama Ajansları: Başvurunun ulusal finansmana uygunluğu

Evaluation sürecine geçiş için 
her iki onayın da alınması 

gerekmektedir.

Başvuru Uygunluk Teyidi - Assessment

Main-applicant ve Teklif uygunluk şartlarını sağlamıyorsa 

Expert Panel (Sıralandırma)

Fonlama kuruluşları tarafından finansman kararının alınması

Proje başlamadan Konsorsiyum Anlaşmasının imzalanması  (DESCA) 

Co-applicant uygun değil ama teklif uygunluk kriterlerini karşılıyorsa



- Proje hedeflerinin açıklığı ve uygunluğu,

- Kavramsal yaklaşımın uygunluğu,

- Mevcut çözümlere kıyasla yaklaşımın yenilikçiliği,

- Ulusötesi işbirliğinin katma değeri,

- Proje amaç ve hedefleri ile proje tasarımı ve

yöntemlerinin fizibilitesi,

- Geliştirme risklerinin ele alınması.

Mükemmeliyet

Etki ve Kullanıcı 
Etkileşimi

Kalite ve Proje 
Uygulama Yetkinliği

Değerlendirme Kriterleri – 4.1 Evaluation Criteria



Değerlendirme Kriterleri – 4.1 Evaluation Criteria

- Çağrı metninin amaçlarına ve konularına uygunluk,

- Cinsiyet ve çeşitlilik perspektiflerinin entegrasyonu

(uygun olduğunda),

- Araştırma kullanıcılarının katılımı ve projenin son

kullanıcılar için ne kadar değerli olabileceği,

- Yaygınlaştırma ve iletişim için düzenlemelerin uygunluğu,

- Çözümün ölçeklenebilirliği ve tekrarlanabilirliği,

- Pazar potansiyeli, bir talebe veya ihtiyaca cevap verme

kapasitesi.

Mükemmeliyet

Etki ve Kullanıcı 
Etkileşimi

Kalite ve Proje 
Uygulama Yetkinliği



Mükemmeliyet

Etki ve Kullanıcı 
Etkileşimi

Kalite ve Proje 
Uygulama Yetkinliği

- Maliyetlendirme ve zaman ölçeğinin uygunluğu, 

- Uzmanlığın uygunluğu, 

- Konsorsiyumun dengesi ve bileşimi,

- Disiplinler arası, sektörler arası işbirliği, 

- İş paketi yapısı ve iş planının yeterliliği,

- Yönetişim/yönetim düzenlemelerinin uygunluğu,

- Risk değerlendirmesi, düzenleyici ve etik konuların ele 

alınması.

Değerlendirme Kriterleri – 4.1 Evaluation Criteria



Expert Support Facility-Uzman Destek Tesisi 

AMAÇ: 

- Projeler ve ülkeler arasındaki alışverişi ve desteği geliştirmek

- PED Program Yönetimini (PED Program Management) desteklemek

Proje elçisi ve uzmanı olarak görev yapmak üzere konsorsiyumlardan projeye dahil olan farklı ülkelerden 2

uzmanı aday göstermeleri isteniyor. 1 kişi seçiliyor.

• PED tanımı: PED'lerin sistem sınırları, bölgesel/ulusal/ulusötesi enerji sistemlerine entegrasyon gereksinimleri, enerji

politikaları için sonuçların tanımı (özellikle farklı mekansal düzeylerde yenilenebilir enerjinin dengelenmesi)

• PED'lerin haritalanması ve bir veritabanı oluşturulması

• PED Toolbox: teknik ve sosyal/yönetim sorunları için araçlar, örn. enerji esnekliği stratejileri, niteliksel ve niceliksel yönler

veya KPI'lar

• PED'lerin iklim-nötr şehirler için yapı taşları olarak açıklanması: yerel düzeyde belgelendirmeye yönelik yol haritaları

nasıl olmalıdır?



Önemli Tarihler 

20 Ekim 2021 Çağrı Başlangıcı

9 Kasım 2021 Çevrim içi Etkinlik

24 Kasım 2021 Matchmaking Etkinliği

24 Şubat 2021 (12:00-CET) Full Proposal Yüklenmesi için son gün

Temmuz-Ekim 2022 Desteklenen Projelerin Başlaması

2022 Sonu-2023 Başı Zorunlu Kick-off Toplantısı

2023 Sonu-2024 Başı Zorunlu Mid-term Toplantısı

2024 Sonu-2025 Başı Zorunlu Final Toplantısı



Sıkça Sorulan Sorular

• Bir kurumdan sadece tek bir PI mı belirlenir? 

 Hayır. Ancak, 1 PI en fazla 2 projede yer alabilir. Bir kurumun 2’den fazla projede yer almasında bir 

engel bulunmamaktadır.

• 1 main applicant ve  1 co-operation partner ile konsorsiyum kurulabilir mi?

 Hayır. En az iki farklı ülkeden 1 main-applicant, 1 de co-applicant olması gerekir.

• Projelerin değerlendirme sürecinde her alandan en az alınması kaç puan alınması gereklidir? 

 Mükemmeliyet: 3/5-Etki: 3/5-Kalite 3/5 ama toplam 10/15 olmalıdır.

• Ulusal Başvuru sürecimi ne zaman başlatacağım? 

 3 Mart’a kadar  ön başvurunun elektronik olarak imzalanması gerekmektedir.



Faydalı Linkler

Resmi site

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/

https://jpi-urbaneurope.eu/projects/

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial.aspx?target=6079134

Uluslararası çağrı rehberi

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/positive-energy-districts-and-neighbourhoods-for-climate-

neutrality-call-text.pdf

Ulusal Başvuru Süreci Bilgi Notu

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/1-enped-2021-yili-cagrisi-_surec_dokumanipublic.pdf

Proje Pazarı Etkinliği

https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/online-matchmaking-event-ped/

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/
https://jpi-urbaneurope.eu/projects/
https://ecall.ffg.at/Cockpit/Tutorial.aspx?target=6079134
https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/positive-energy-districts-and-neighbourhoods-for-climate-neutrality-call-text.pdf
https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/inline-files/1-enped-2021-yili-cagrisi-_surec_dokumanipublic.pdf
https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/online-matchmaking-event-ped/


www.ufukavrupa.org.tr

Ufuk Avrupa Resmi Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları

• Alan özelinde ana sayfalar

• Etkinlik takvimi

• Başarı hikayeleri

• Komisyon ile senkronize çağrı takibi

• Avrupa Ağları 

• Bülten ve haberler

https://www.linkedin.com/company/t%C3%BCbi%CC%
87tak-ufuk-avrupa-program%C4%B1/

https://twitter.com/UfukAvrupa_TR

https://www.linkedin.com/company/t%C3%BCbi%CC%87tak-ufuk-avrupa-program%C4%B1/
https://twitter.com/UfukAvrupa_TR


Çağrı YILDIRIM
Dr. Hanife TUZCUOĞLU

Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası

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

06100 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

Telefon: + 90 (312) 298 1884/1126
cagri.yildirim@tubitak.gov.tr

hanife.tuzcuoglu@tubitak.gov.tr 
ncpenergy@tubitak.gov.tr


