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İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Başvuru Çağrısı  

Son Başvuru Tarihi:  21 Eylül 2020  

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme 
amacıyla faaliyet göstermektedir. İsveç İstanbul Baskonsoloslugu´nda yer alan Birimin 
misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak 
desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamak 
 
2021 yılı için hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir: 
 

 İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği 
ilerletmek için imkan sunan çalışmalar, 

 Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine 
katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak, 

 Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren 
çalışmalar.  

 
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu proje çağrısı ile farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş 
birlikleri teşvik edilmektedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin 
olmasına da ayrıca önem verilmektedir.  
 

 Başvuru teslimatı için son tarih 21 Eylül 2020’dir. 
 
İş birliği ve destek başvurularının Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra 
İngilizce olarak Türk-İsveç İş Birliği Birimine posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir. Başvuru formunda 
belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir. Bütçe Türk Lirası olarak 
hazırlanmalıdır. Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na 
iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç 
yapılan, eksik gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2014/03/ud-14013/
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Türkiye-İspanya EUREKA Network Çağrısı Açıldı  

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2020 

Türkiye ve İspanya arasındaki iş birliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge 
çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için açılan Türkiye ve İspanya 
Ortak Proje Çağrısı 30 Eylül 2020’ye kadar proje fikirleri toplamaya devam edecektir. 

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, İspanya’dan en az bir firma ile birlikte 
doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan 
başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için 
süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir. 

1. Aşama:  Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan EUREKA proje başvuru 
formunu çevrimiçi olarak 
(https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp)  doldurmalıdır. Her başvuru, bu 
başvuruda yer alan ülkelerin ulusal EUREKA ofisleri tarafından değerlendirilecektir. 

2. Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru 
yapmaları da gerekmektedir. 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst 
sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler 
için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır. 

Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 
da 30 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 

 1509 Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 
 Çağrı metni detayları için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp
https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/spain-turkey-call-projects-2020
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Yeni Açılan 40 COST Aksiyonu  

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş 
araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim 
insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. 

COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; 
Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. 
COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde 
oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en 
temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottom-up) ve istenirse katılımda 
bulunulmasıdır (flexible participation). 

Detaylı bilgi: 

 http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/40-yeni-cost-aksiyonu-onaylandi-0 
 http://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/40-yeni-cost-aksiyonu-onaylandi-0
https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/
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INNOSUP 01 Kapsamında COVID-19 Pandemisine Yönelik 
Açılan Çağrılar  

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020 

Ufuk2020 programında tematik alanlar özelinde açılan çağrılar dışında,  INNOSUP 01 
programı kapsamında “üçüncü taraflara açılan çağrılar” başlığı altında KOBİ’lerin 
başvuracağı çağrılar ya da ödüller çoğunlukta olmakla birlikte farklı kurum, kuruluş veya 
araştırmacıların konsorsiyumlu ya da konsorsiyumsuz başvuracağı çağrılar bulunmaktadır. 
Çağrı konuları ise ilgili olduğu INNOSUP 01 projesi doğrultusunda Ufuk2020 ile ilintili farklı 
konu ve problemleri içermektedir. Üçüncü tarafların başvurabileceği çağrıların son başvuru 
tarihi ise değişiklik göstermektedir. 

 INNOSUP 01 çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  
 Bahsedilen “üçüncü taraflara açılan çağrılar”a ve açık çağrılar kapsamında başvuru 

koşullarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 Ufuk2020 INNOSUP Programı tematik alanlar özelinde 3. taraflara açılan COVID-19 

Pandemisine Yönelik Çağrılar için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=INNOSUP-01-2018-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;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/competitive-calls
https://h2020.org.tr/tr/haberler/innosup-01-kapsaminda-covid-19-pandemisine-yonelik-acilan-cagrilar
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Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Çağrısı  

Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2020  

Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar 2020 yılı çağrısı 12 Mart 2020 tarihinde 
yayınlanmıştır.   

Belirlenmiş alanlarda 21 çağrı başlığı başvurulara açıktır.  

Çağrılar ve çağrı başlıklarına ilişkin özel şartlara yönelik 
bilgiler https://ufuk2020.org.tr/tr/cagrilar/guvenli-toplumlar adresinde verilmiştir. 

Çağrıya son başvuru tarihi 27 Ağustos 2020 olup başvurular Avrupa Birliği’nin başvuru 
sayfası olan “Funding and Tender Opportunities” sayfası üzerinden yapılabilecektir. 

Çağrıya sunulacak projelerde yer almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

 Güvenli Toplumlar alanı kapsamında 2020 yılı çağrı başlıkları 
listesinin https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/security_call_topic
s.v2_0.xlsx adresinden indirilerek incelenmesi 

 Ortak veya koordinatör olarak yer alabileceğiniz konu başlıklarının listeden 
belirlenmesi 

 Ortak olarak yer alınmak istenen her bir konu başlığı için ayrı ayrı "Specific skills 
and proposed activities related to the topic" girilecek "Expression of Interest" 
formunu detaylı ve itinalı bir şekilde 
doldurularak ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.  

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ufuk2020.org.tr/tr/cagrilar/guvenli-toplumlar
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/security_call_topics.v2_0.xlsx
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/security_call_topics.v2_0.xlsx
mailto:ncpenergy@tubitak.gov.tr
https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-guvenli-toplumlar-alani-2020-cagrisi-yayinlandi

