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Duyurular Temmuz 2019 
 

SESAR 2020 Programı 2019 Yılı Araştırma Projeleri 

Çağrısı 

  
Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU 

(Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında 

açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik 

projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır.  

SESAR 2020 Programı 2019 yılı araştırma projeleri çağrısı (ER4) destek bütçesi 38,5 Milyon 

Avro olup çağrı kapsamında teknoloji olgunluk seviyesi düşük, makine öğrenmesi, yapay zeka, 

büyük veri, 5G uygulamaları, kablosuz iletişim ağları, insansız hava araçları gibi bilgi ve 

iletişim teknolojileri ve hava trafik kontrolü araştırma alanlarını da ilgilendiren ATM 

Excellent Science & Outreach (ER4:1-11) ve ATM Applications-Oriented Research 

(ER4:12-31) ile ilgili 31 konunun desteklenmesi planlanmaktadır.  

SESAR 2020 Programı araştırma projeleri çağrısında Ufuk 2020 Programı başvuru kuralları 

geçerli olacaktır. Çağrıya sunulacak projeler, Avrupa Komisyonu tarafından %100 oranında 

desteklenecek olup, proje tekliflerinin sayfa sayısı 35 ile sınırlı tutulmuştur.  

ATM Excellent Science & Outreach (ER4:1-11) çalışma alanı altında yer alan konular 

kapsamında desteklenecek projelerin en fazla 500.000 ile 1.000.000 Avro Avrupa Komisyonu 

katkısı ile desteklenmeleri ve en geç 2022 yılı son çeyreği itibarıyla tamamlanması 

beklenmektedir.  

Çağrı konuları yayımlanmış olup çağrı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda belirtilen adresleri ve 

dokümanları inceleyebilirsiniz.  

 

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;pro

gramCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod

e=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListK

ey=topicSearchTablePageState 

Son Başvuru Tarihi: 29.08.2019  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=SESAR;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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COSME Teklif Çağrısı 

 

Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesinin Uygulanmasına Destek  

 
  

 
 

 

Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, 

hayat boyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, 

farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine 

destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. EntreComp’un 

amacı ülkelerdeki ilgili paydaşların bir araya getirilerek, çerçeve koşulların genç insanların ve 

vatandaşların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rolü ve etkisinin test 

edilmesidir. Bu çerçevede bulgularının kamu kurumları, eğitim enstitüleri ve özel sektör 

tarafından kullanılmasına destek olunması önem arz etmektedir.  

Bu Çağrı EntreComp’un kullanılarak, bütüncül bir yaklaşımla, gençlerin eğitiminden 

yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar hayat boyu girişimcilik yeterlilik çerçevesinin 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çağrı kapsamında uygun projeler, çerçevede belirtildiği gibi 

resmi, gayri resmi ve resmi ortamlarda girişimcilik yeterliliklerine odaklanan eğitim ve 

öğretimin gelişimi konularını içerecektir.  

 

Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro  

Başvuru Sahipleri: STK’lardan ve vakıflardan oluşan maksimum 6 kuruluşu içeren 

konsorsiyum başvurabilir.  

 

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-

01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr

amCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode

=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKe

y=topicSearchTablePageState 

 

Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek 

Programı  Programın Amacı ve Öncelikleri  

 

 
 

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel 

aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği 

nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek 

sağlamaktır.  

Bu amaçtan hareketle, bölgenin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planı ile 

uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri ortaya koymak üzere Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı tarafından, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetleri içeren Sonuç Odaklı Programlar 

(SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı 

Programlar aşağıdaki gibidir:  

Akıllı İhtisaslaşma Sonuç Odaklı Programı ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet  

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı  

Turizm Sonuç Odaklı Programı  

Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu 

başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.  

Eğitim ve/veya Danışmanlık İçeriği (EK-B): Proje kapsamında talep edilen eğitim veya 

danışmanlık içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı ve hangi öncelik kapsamında başvuru 

yapıldığını ifade eden belgedir.  

Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak 

her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 3 (üç) aydır.  

Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi, Öncelik-1 için yapılan başvurularda ilgili takvim yılı 

içerisinde en fazla 4 (dört) proje için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) proje için destek 

alabilir. Öncelik-2 ve Öncelik-3 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 

(bir), ilgili takvim yılı içinde ise en fazla 4 (dört) proje için teknik destek başvurusunda 

bulunulabilir ve en fazla 2 (iki) proje için destek alınabilir. Aynı kurumun bir takvim yılı 

içerisinde, farklı önceliklerden başvurulmuş olsa dahi en fazla 2 projesi desteklenir.  

Elektronik Başvuru: Başvurular elektronik ortamda kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılacaktır.  

Başvuru Şekli: Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile 

tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile 

imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden 

Ajansa elden teslim edilir.  

 

Link: http://www.marka.org.tr/destek/2019-yili-teknik-destek-programi/33 

Son Başvuru Tarihi: Program, toplam bütçesine ulaştığında kapatılacaktır  

 

 

 

 

 

http://www.marka.org.tr/destek/2019-yili-teknik-destek-programi/33
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TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) 

İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı 
 

 

 
 

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların 

projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin 

anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK ve JSPS ortak bulma sürecine dahil olmamaktadır. 

Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler 

başvurabilecektir. 

Türkiye’deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet 

adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise 

JSPS’in istediği biçimde JSPS’e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular 

kabul edilmemektedir. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri 

hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler 

desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında 

desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır. 

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu 

doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının 

ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim 

insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. Buna göre 

Türkiye’den Japonya’ya giden araştırmacıların uluslararası yol masrafları ile yaşam 

masraflarını karşılamak üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde gündelik 

TÜBİTAK tarafından ödenir. Yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK 

tarafından ayrıca TÜBİTAK 1071 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de 

verilmektedir.  

 

Link: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 

Son Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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Yapay Zekâ ve Kuantum Teknolojileri Konulu EUREKA 

Çağrısı 

 
 

01 Nisan 2019 tarihinde açılan Yapay Zekâ ve Kuantum Teknolojileri konulu EUREKA çağrısı 

başvuru almaya devam ediyor. 1 Temmuz 2019 tarihinde kapanacak çağrıya önerilecek 

projeler EUREKA Network Projeleri olarak değerlendirilecek ve desteklenecektir. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Güney Kore, İspanya, İsrail, İsviçre 

ve Kanada’nın birlikteliği ile açılan çağrı ile yapay zekâ ve kuantum teknolojileri alanlarına 

odaklanmış proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizden bir firma bu 

ülkelerden herhangi bir tanesinden bir ortakla çağrıya katılabilir. Önerilen projelerde sürenin 

en fazla 36 ay olması beklenmektedir. 

Ülkemiz katılımcılarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar TEYDEB 1509 programına ulusal 

başvurularını da tamamlamaları gerekmektedir. 

 

Link: https://www.eurekanetwork.org/content/call-project-ai-and-quantum-technologies-10-

countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eureka.org.tr/tr/haber/eureka-network-projeleri
https://www.eurekanetwork.org/content/call-project-ai-and-quantum-technologies-10-countries
https://www.eurekanetwork.org/content/call-project-ai-and-quantum-technologies-10-countries
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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje 

Başvuruları 

 
  

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında 

her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır. 

 2019 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

 İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması, 

 Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum 

kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, 

 Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, 

 Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma 

sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması, 

 Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal 

gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi, 

 İstihdamın arttırılması, 

 Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası, 

 Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi, 

 Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, 

 Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi, 

 Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk 

altındaki grupların desteklenmesi, 

 Göç ve uyum, 

29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlayan proje başvuruları, https://sso.dernekler.gov.tr 

adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. 

Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin 

başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve 

PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır. 

  

Proje Başvuru Rehberi için 

https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberi_

2019.pdf 

Son Başvuru Tarihi: Program, toplam bütçesine ulaştığında kapatılacaktır  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberi_2019.pdf
https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberi_2019.pdf
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#FootballPeople Weeks 2019: Küçük Hibe Başvuru Çağrısı 

 

 

The Fare #FootballPeople haftası, Avrupa’nın futbolda sosyal değişim ve çeşitlilik hakkındaki 

en büyük kampanyasıdır. İki hafta boyunca 50’den fazla ülkedeki 100.000’den fazla insan, 

sosyal değişime yol açmak isteyen etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak için 

harekete geçiyor. #FootballPeople haftası 10-24 Ekim 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek. 

Küçük hibeler havuzu, ayrımcılığa karşı mücadele, sosyal katılımı teşvik etmek ve farklı 

topluluklardan insanları bir araya getirmek için futbolu kullanarak yerel ve bölgesel düzeydeki 

etkinlik ve etkinlikleri finanse etmeyi amaçlamaktadır. 

Faaliyetler aşağıdaki hedeflerden bir veya daha fazlasını sağlamalıdır: 

 Futbolda ayrımcılıkla mücadele 

 Futboldaki çeşitliliği kutlama 

 Azınlıkların ve kadınların futbolda temsilini geliştirme 

 Dışlamayı uzaklaştırmaya yönelik fikirler ve yeni uygulamalar geliştirme 

 Futbolu toplumsal kapsayıcılık ve eğitimi güçlendirmek için bir araç olarak 

kullanma. 

 

 

Link: https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/ 

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/
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Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile 

sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji 

verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen 

uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. 

Desteğin Amaç ve Hedefi 

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını 

artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik 

uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi 

suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de 

dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Destek Kapsamı 

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim 

Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri 

Desteği”  olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır. 

Link: https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji/ 

Son Başvuru tarihi 31 Ekim 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji/
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The Froebel Trust Araştırma Bursu – Açık Çağrı 

 
 

 

Froebel Vakfı, Froebelian felsefesinin, ilkelerinin ve yaklaşımlarının bilgi ve anlayışına 

dayanan ve buna katkıda bulunan yüksek kaliteli araştırmaları finanse ediyor. Bu da eleştirel 

çalışmaları ve etki değerlendirmelerini içermektedir. 

Trust, finanse ettiği araştırmayı politika üreticileriyle olan görüşmelerde bilgilendirmek ve 

küçük çocuklarla ve aileleriyle çalışan ebeveynlere ve profesyonellere kaynak sağlamak için 

kullanmayı amaçlamaktadır. 

https://www.froebel.org.uk/apply/open-call-research-grants/ 

 

Son Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2019 – 17.00 (İngiltere Saati) 

 

 

Yaratıcı Sesleri Yükseltme Teklif Çağrısı 

 

 
 

Prens Claus Fund, Türkiye’de toplum hakkında farklı bakış açıları sunan kültürel ve sanatsal 

girişimleri desteklemek için yeni bir teklif çağrısı düzenliyor. Prens Claus Fund Yaratıcı Sesleri 

Yükseltme isimli bu açık çağrı ile bağımsız sanatçılara ve kültürel uygulayıcılara desteğini, 

Fon’un geçmişte dikkatini çok az çekmiş ancak bugünün dünyasında giderek daha önemli bir 

rol oynayan çeşitli bölgelere yaymayı planlıyor. 

 

 

Link: https://princeclausfund.org/amplifying-creative-voices-turkey 

 

 

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 

 

https://www.froebel.org.uk/apply/open-call-research-grants/
https://princeclausfund.org/amplifying-creative-voices-turkey
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SEA-EU JFS – Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak 

Fonlama Programı Çağrıları Açıldı 
 

 
 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin 

devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı 

(Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2019 yılı çağrıları 

başvurulara açıldı. 

Bilim-Teknoloji ve İnovasyon alanlarında açılan çağrılar kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi 

Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje 

ortağından oluşan proje önerileri desteklenecektir. 

 

Link: https://www.sea-eu-jfs.eu/ 

 

 

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 

Yılı Çağrısı Yayınlandı 
 
 

 
 

 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan 

GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü 

çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili 

sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. 

 

 

Link: http://www.geothermica.eu/call-to-action 

Son Başvuru Tarihi  31 Ocak 2020  

 

 

https://www.sea-eu-jfs.eu/
http://www.geothermica.eu/call-to-action
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COSME Teklif Çağrısı: Sosyal Ekonomi Görevleri 

 
 

Bu teklif çağrısının genel amacı, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel 

makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulması ve böylece sosyal ekonomi 

alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğunun aşamalı olarak kurulmasına katkıda 

bulunmaktır.  

Başarılı projelerin uygun harcamalarından %90 oranında eş finansman sağlanabileceği ve her 

bir proje için 50 bin avroya kadar hibe verilmesi planlanmaktadır. 

Potansiyel faydalanıcılar: 

 Bölgesel ve yerel düzeydeki kamu kurumları 

 Sosyal girişimciler 

 Sosyal ekonomi alanında diğer kamu ve özel sektör kuruluşları 

Link: https://www.ab.gov.tr/51726.html 

Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ab.gov.tr/51726.html


12 
 

 

 

 

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif 

Çağrısı 

 
 

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal 

yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin 

güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı 

gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği 

sağlanacaktır. 

Link: https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-

ii-teklif-cagrisi_51190.html 

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2019  

 

 

 

 

 

 

https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-ii-teklif-cagrisi_51190.html
https://www.ab.gov.tr/sivil-toplum-destek-programi-ikinci-donem-hibe-programi-cssp-ii-teklif-cagrisi_51190.html
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Ufuk2020 Sağlık Alanı 2020 Çağrı Programı Yayınlandı 

 

Bu zorluğa karşılık olarak, Horizon 2020 kapsamında araştırma ve yenilik (R&I) herkes için 

daha iyi bir sağlık yatırımıdır. Yaşlıları daha uzun süre aktif ve bağımsız tutmayı amaçlar ve 

yeni, daha güvenli ve daha etkili müdahalelerin gelişimini destekler. 
 

Link: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-

change-and-wellbeing 
 
 
 

Çağrı Açılış ve Kapanış Tarihleri Çağrı Başlıkları 

4 Temmuz 2019 – 7 Nisan 2019 
BHC, HCO, DTH-12 ve HCC-10 

Çağrıları 

19 Kasım 2019 – 22 Nisan 2020 Diğer DTH, HCC ve TDS-04 Çağrıları 

4 Temmuz 2019 – 24 Eylül 2019 (1. Aşama kapanış tarihi) – 

7 Nisan 2020 (2. Aşama kapanış tarihi) 

BHC-08, BHC-24, BHC-28 ve DTH-13-

2020 (2 aşamalı çağrılar) 

9 Temmuz 2019 – 13 Kasım 2019 HCC-06, HCC-07 ve TDS-05 Çağrıları 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
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Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırmaları Destek Programı 

Başvuruları Sürüyor 

 

 
 
Destek; 

 İnsan hakları alanına ilginin artmasını, özgün ve nitelikli araştırmalar için imkan 

sağlamayı, akademik tartışmaları zenginleştirmeyi, 

 İnsan hakları alanının güncel sorunlarına ilişkin araştırmalar aracılığıyla 

araştırmacılar, akademisyenler ve hak savunucularının bilgi ve deneyimlerine katkı 

sağlamayı, 

 Sorun alanları küresel düzeyde genişleyen, derinleşen ve acilleşen insan hakları 

konularında Türkiye’nin özgül insan hakları ve akademik koşulları içinde yapılacak 

araştırmalar ile sorunlara yanıt üretme çabalarına olanak sağlamayı hedeflemektedir. 

 
Link: https://insanhaklariokulu.org/ 

Son Başvuru tarihi 28 Temmuz 2019 

 

 

 

KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Uluslararası İşbirliği 

Çağrısı: 11 Ülke ile İşbirliği Fırsatı 

 
 

 
Cornet Programının 28. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak 

ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile 

desteklenecek proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının 

yaygınlaştırılması beklenmektedir. 

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı Almanya, 

Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve 

Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde çağrı 

ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir. 

Link: https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/ 
 
 
 
 
 

https://insanhaklariokulu.org/
https://www.cornet.online/calls-for-proposals/current-calls/
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TÜBİTAK ile British Council İkili İşbirliği Çağrısı 

 

 
 

2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında Türkiye ile Birleşik 

Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek 

ortak araştırma projeleri desteklenecektir. 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte 

gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile 

“proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edil“Kâtip 

Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen  memektedir. 

Link: https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-

fund/institutional-links 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos 2019  

 

 

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı-Başvuru 

Çerçevesi 

  

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve 

sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük 

Destek Programı Türkiye  uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay 

veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği  için maksimum 5 

bin USD destek sunuyor.  

 

Link: http://gefsgp.com/ 

Son başvuru tarihleri 16 Ağustos 2019 ve 8 Kasım 2019. 

 

 

https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/institutional-links
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/institutional-links
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://gefsgp.com/
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EASI PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI: EURES VE 

PROGRESS - KOBİ PERSONELİ İÇİN HAREKETLİLİK 

DEĞİŞİM PROGRAMI 

 
 

 
Çağrının genel amacı, çalışanlar, yöneticiler ve / veya (ortak) sahipleri için, özellikle küçük ve 

orta ölçekli şirketlerden gelen kısa vadeli sınır ötesi geçici görevlendirmeleri desteklemektir. 

Bu geçici görevlendirmeler ile şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurarak veya mevcut 

ortaklıkları güçlendirerek (‘KOBİ’ler için uluslararası iş fırsatı) işlerini daha iyi hale getirme, 

becerilerini ve kapasitelerini artırma fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır. Ana başvuru 

sahibi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işveren çıkarlarını temsil eden dernekler veya 

Avrupa Birliği düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır.  

Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en 

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
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EEHİB: AKILLI BİNALAR-ÇEVRE, AKILLI ENERJİ, 

AKILLI SAĞLIK-MEDİKAL, AKILLI ULAŞIM-

ULAŞIM ARAÇLARI VD. AKILLI UYGULAMALAR 

ALANINDA AR-GE PROJE YARIŞMASI 

 

 
 
 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik, Elektronik ve 

Hizmet İhracatçıları Birliğinin (EEHİB) düzenlediği TET (Turkish Electro-Technology) 8. 

Dönem Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Etkinliğin ve 

yarışmanın teması “Akıllı Şehirler’dir.” Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasının amacı, Ar-Ge 

projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve 

teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimin artırılması, 

Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile 

buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır. 

 

Link : http://www.tetprojepazari.org/ 

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019 

 

 

 

http://www.tetprojepazari.org/

