Değerli Akademisyen ve Araştırmacılarımız,
Ufuk 2020 Programı yıl sonunda sona erecek, yerini 2021-2017 yılları arasında faaliyet
gösterecek olan Ufuk Avrupa programına bırakacaktır. Program, bilimsel ve teknolojik
altyapıyı güçlendirmek; Avrupa'nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını
yükseltmek ve toplum önceliklerini karşılamak hedefindedir.
Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki çağrıların Ocak 2021 tarihi itibariyle yayımlanması
beklendiğinden, özellikle alt programlar olan Avrupa Araştırma Konseyi (European Research
Council, ERC), Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
(MSCA) ve Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (WIDESPREAD)
alanlarında ön hazırlık yapmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Tablo 1’de kısaca
tanıtımı yapılan programlardan başvurmayı düşündükleriniz olması durumunda, Tablo 2’yi
doldurarak
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Tablo 1: Ufuk Avrupa Programı (2021-2027) Hazırlıklarına Yönelik 2021 yılı Çağrıları
İlgili Çağrı

Detayları

EUROPEAN RESEARCH ERC Alanı yüksek riskli ve yüksek kazanımlı, yer sarsıcı
COUNCIL (ERC) (Avrupa nitelikte
Araştırma Konseyi)

öncül

araştırma

projelerini

desteklemeyi

hedeflemektedir. ERC her yıl araştırmacıların farklı kariyer
seviyelerinden başvurabileceği üç çağrı açılacaktır; bu
çağrıların büyük bir değişikliğe uğramadan Ufuk Avrupa
Programı kapsamında da Ocak 2021 itibariyle yayımlanmaya
başlaması beklenmektedir.

- ERC Starting Grant

Doktorasını 1 Ocak 2021 tarihine göre 2-7 yıl önce almış
araştırmacıların öncül araştırma projeleri proje başına 2,5
milyon Avro’ya kadar desteklenir.
Çağrı adı: ERC-2021-StG
Çağrı açılış tarihi: 12.01.2021
Çağrı kapanış tarihi: 09.03.2021

- ERC Consolidator Grant

Doktorasını 1 Ocak 2021 tarihine göre 7-12 yıl önce almış
araştırmacıların öncül araştırma projeleri proje başına 3
milyon Avro’ya kadar desteklenir.
Çağrı adı: ERC-2021-CoG
Çağrı açılış tarihi: 21.01.2021
Çağrı kapanış tarihi: 20.04.2021

- ERC Advanced Grant

Son 10 yıl içerisinde aktif araştırma yapmakta olan ileri
düzey araştırmacıların öncül araştırma projeleri proje başına
3,5 milyon Avro’ya kadar desteklenir.
Çağrı adı: ERC-2021-AdG
Çağrı açılış tarihi: 20.05.2021
Çağrı kapanış tarihi: 31.08.2021

MARIE

SKLODOWSKA MSCA Alanı nitelik ve nicelik olarak bilim insanı

CURIE ACTIONS (MSCA)

potansiyelini

güçlendirmeyi,

araştırmacıların

kariyer

gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası
araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve

Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline
getirmeyi hedeflemektedir.
- MSCA Doctoral Training Ufuk 2020 kapsamında Innovative Training Network (ITN)
Network

ismiyle fonlama sağlamış olan programın Ufuk Avrupa’da
Doctoral Training Network (DTN) ismiyle devam etmesi
planlanmaktadır. 2021 yılının ilk çeyreğinde açılacak olan
DTN Çağrısında, bir araya gelerek yenilikçi eğitim
programları oluşturan konsorsiyumlar doktora seviyesindeki
araştırmacıların istihdamını sağlayacaktır.

-

MSCA

Post-Doctoral Ufuk 2020'de Individual Fellowships (IF) olarak fonlama

Fellowships

sağlayan

programın,

yeni

programda

Postdoctoral

Fellowships ismiyle doktora sonrası genç araştırmacıların
dolaşımını sağlayarak fonlamaya devam etmesi ve 2021'nin
ilk yarısında ilk çağrısının açılması beklenmektedir.
- MSCA Staff Exchange

Ufuk 2020'de RISE adıyla fonlama sağlayan programın, yeni
programda Staff Exchange ismiyle, bir araştırma konusu
etrafında bir araya gelen konsorsiyumlarda, her seviyede
kurum çalışanlarının kurumlar arası dolaşımını sağlamaya
devam etmesi planlanmaktadır.

WIDESPREAD

WIDESPREAD Alanının amacı AB Üye Ülkeleri ve
“widening” ülkeleri olarak tanımlanan Türkiye’nin de içinde
bulunduğu diğer ülkelere göre düşük araştırma ve yenilik
performansı

sergileyen

ülkelerde

bulunan

araştırma

merkezleri arasında Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme
yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif iş
birliği ağları oluşturmaktır. Ufuk 2020’de aynı isimlerle
yayımlanan üç ana çağrının 2021 yılı itibariyle büyük
değişikliğe uğramadan yeniden açılması beklenmektedir.
-

WIDESPREAD

Chair

ERA- ERA-Chair çağrısı “widening” ülkelerinde alanında önde
gelen araştırmacıların istihdam edilmesine yönelik faaliyetler
için proje başına 2,5 milyon Avro’ya kadar fon sağlayacaktır.

- WIDESPREAD Twinning

Twinning çağrısı kurumlar arası ağ kurulmasına yönelik
faaliyetler için proje başına 0,9 milyon Avro’ya kadar fon
sağlayacaktır.

- WIDESPREAD Teaming

Teaming çağrısı ise yeni mükemmeliyet merkezlerinin
kurulması veya varolan merkezlerin iyileştirilmesine yönelik
faaliyetler için proje başına 15 milyon Avro’ya kadar fon
sağlayacaktır.

Tablo 2: Proje Başvurusu Niyet Beyanı
İlgili Çağrı
ERC Starting Grant
ERC Consolidator Grant
ERC Advanced Grant
MSCA
Doctoral Training Network
MSCA
Post-Doctoral Fellowships
MSCA Staff Exchange
WIDESPREAD ERA-Chair
WIDESPREAD Twinning
WIDESPREAD Teaming
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