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Mutabakat Çağrıları

AvruPa Birliğinin KOBi'lere, sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve STK'lara yönelik olarak
toPlamda 1 Milyar Avro bütçeli hibe programı otan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrıları hakkında 26-27
Kasım 2020 tarihlerinde saat l0:00'da intemet üzerinden bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.
Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.
Birliğimiz organizasyonunda TÜBİTAK işbirliğinde intemet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerlerde
Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği politikaları çerçevesindeki hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat
Çağrılarının konu başlıkları, proje içerikleri, uygun maliyetlerve konsorsiyumlara katılım konuları anlatılacak
olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Bu kaPsamda toplantıya katılımınzı, sosyal medya ve intemet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize
duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederim.
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Bu belge, 5070 sayılı E|ektronik Imza Kanununa göre Güvenli Elek|ronik İmza ile imzılanmıştrr.
Evrak Doğrulamak için : http|//bel8edogrula.tobb.org.trldogrula.aspİ?V=BE8A3DU8N
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TUBITAK AB Ufuk2020 Yeşil Mutabakat
Çağrısı Bilgilendirme Semineri

(Webinar - İnternet Üzerinden)

26-27 Kasım 2020-. Saat:10:00
Seminere katılım adresi: http://webinar.tob b.ors.tr

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda rÜainx işbirligınde internet üzerinden
gerçekleştırilecek olan seminerde Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği politikalarl çerçevesinde KoBi'lere,
sanayicilere, üniversitelere, araştlrma merkezlerine ve STK lara yönelik olarak toplamda 1 Milyaı Avro

bütçeli hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağnlarının konu başlıkları, proje içerikleri, uygun
maliyetler ve konsorsiyumlara katlllm konulafl,anlatılacak olup, seminer sonunda katlllmcllarln konu

hakkındaki soruları cevaplandIrılacaktır.

Seminere
htto://webinar.tobb. ofs.tr
]inkinden katı]abilirsiniz.

Tüm üyeleıe katılım ücretsizdir.

semineİ ile ilgili iletişim: kobi@aobb.oİP.tr, o3L2 2L8 24 3L

TUBlTAK AB Ufuk2020 Programl Yeşİl Mutabakat çağİlsl
KoBl'lere, sanayicilere, üniver5itelere, araştlrma merkezlerine ve sTK'lara yönelik 1 MilyarAVro bütçeli hibe programI

Herkonu boşhğının bütçesi webinol progfumındo ilgili konu boşhğınün yonındo yer olmdktodn
son başvuıu tarihi: 26 ocak 2021

. Ar-ge Ve yenilik yoluyla yeşil mutabakat hedeflerine
ulaş|lmasI

. Hlzl| ve somut sonuçların elde edilmesi

. Etki değeriyükselç inovayon ve demonstrasyon ağırllkll
projeler

. 10 Alanda 20 konu başllğl (ö.els€ktörü ilgilendiren 17 başllk)

Fonlama xurallar:
. Proie türüne göre masraflann %100 ila%7üi çağndan

karşllanmaktadlr.
. Teminat gösterme ihtiyaq yok, ön ödeme (avans}var.

UYgun Maliyetıeİ:

l(onulaı:
. ikıim değişikıiği ile mücadele, sektörler arasl zorluklar
. Temiz, ulaşllabilir ve güvenli enerjinin sağlanması
. Temiz ve döngüsel ekonomide sanayi
. Enerji ve kaynak verimli binalar
. 5ürdürülebilir ve akıllı ulaşım
. Tarladan soffaya
. Biyoçeşitlilik Ve ekosistem hizmetlerinin geri

kazanılması
. slfır kirlilik, toksik olmayan ortam
. Avıupa yeşilAnlaşmaslnın desteklenmesi için bilgı

birikiminin güçlendirilmesi
. vatandaşların iklim nötr, sürdürülebilir bir geleceğe

geçiş için güçlendirilmesi

. Personel

. Makine-Teçhizat

. sarf Malzemeleri

. seyahat-Konaklama

. Toplanİ-Çallştay
organizasyonu

. Yay|n ve Patent GiderleriVb

. +%25 6enelYönetim
Giderleri
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webinaıa katılım adresi: h webinar.tob .o tr

I|ıııır ı
irme webinarı

25 Kasım 2020 Perşembe
10:(Xı

10:05
A9hş Konuşmaları

10:05

10:30

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağn§ Genel TantlmI
serhat Melik - TÜB|TAK ufuk2o20 Ulaşlm Alanl irtibat
Noktasl

10:30

ı0;45

Akllh, Temiz ve Entegre ulaşlm Alanl Çağrllaİl
serhat Melik - TÜBiTAK Ufuk2o2o Ulaşlm Alanl irtibat
Noktasl
Anlatllacak konu başhklarl:
. tc_GD-5_1-2020: Green airports and ports as

multimodal hubs for sustainable and smart mobility
100 Milyon Avro)

10:45

11:30

Glda, Tanm, oİmanclhk, Denizcilik ve Çevre ve
Hammadeler Alanları Çağrıları
serhat Y|ldırlm - TÜBİTAK
Anlatllacak konu başhılarl:
. LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme

wildfifes with the integration and demonstration of
innovative mean5 (72 + 3 Milyon Avro)

. Lc-GD-1-3-2020:climate-resilientlnnovationPackage5
for EU r€gions (42 + 3 MilYon Avro)

. Lc-6D-6-1-2020: Testing and demonstratin8 systemic
innovations in support of the Farm-to-Fork strat€gy (74
Milyon Avro)

. LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem
services (80 lüilyon AVro)

. l-c-GD-9-2-2020: Developing end-user products and
5ervices for all stakeholders and €itizens supporting
climate adaptation and mitigation (28 Milyon AVro}

o LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible seas and
oceans: Towards a Digital Twin of the ocean (25 Mi|yon
Avro)

11:30

11:45

Değişen Dünyada Avrupa: Kapsaylcl, Yenilikçi ve
Yanstlcl Toplumlar Alanı Çağrılaıı
Dr. ilknur Yllmaz - TÜB|TAK ufuk2o2o ssH Alanl ulusal
irtibat Noktası
Anlatllacak konu başllkları:
. Lc-GD-10-1-2020: European capacities for citizen

deliberatıon and participation fof the Gİeen Deal (10
Milyon Avro)

. Lc-GD-Lo-2-2o20: Behavioural, social and cultural
change for the Gr€en Deal (10 Milyon AVro)

. Lc-GD-1o-3-2020: Enabling citizens to act on climate
change, for sustainable development and
environmental protection through education, citizen
science, observation initiative, and civic engagement
(25 Milyon Avro)

1ı:45

12:ül
soru _ cevap

27 Kaslm 2020 cuma
10:00

10:05
Açlllş Konuşmalarl

10:05

10:30

ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağnsl Genel Tanltlml
Çağrl Ylldlrlm -TÜBITAK Ufuk2o2o EnerjiAlanl irtibat
Noktasü

ı0:30

ıl:15

Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanl Çağrllarl
Çağrı Yıldlrım - TÜBiTAK Ufuk2o2o Enerji Alanl irtibat
Nokta5l
Anlatılacak konu başllklarl:
. LC-GD-1-2-2020:Towardsclimate-Neutraland

socially lnnovative cities (53 Milyon AVro)
. LC-GD-2-1-2020: lnnovative land-based and

offshore renewable energy technologİes and their
integü.ation into the energy 5y5tem (80 Milyon
Avro)

. Lc-GD-2-2-zo2o: Develop and demonstrate a 100
Mw electrolyser upscalın8 the link between
renewables and commercial/industrial
applications (60 Milyon Avro)

. LC-GD-2-3-2020: Acceleİating the green t.ansition
and energy access Partnership with Africa (40
Milyon AVro}

. LC-GD-4_1_2020: Building and renovating in an
energy and resource efficient way (60 Miİyon
Avro)

ı1:15

12:00

Nanoteknoloji, ileri Malzemeler, ileri imalat ve
işleme Teknolojileİi Alan| Çağnla]l
Dr. Hale AY - Ufu k2020 N MBP Alanl Ulusal irtibat
NoktasI
Anlatllacak konu başllklarl:
. LC-GD-3-1-2020: cİosing the ındustrjal carbon

cycle to combat climate change -lndustrial
feasibility of catalytjc routes for sustainable
alternatives to fossil resources (80 Mİlyon Avro}

. LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic
solution5 for the te.ritorial deployment ofthe
circulaf economy (50 Milyon Avro)

. LC-GD-8-1-2020: lnnovative, systemic zero-
pollUtion 5olutions to protect health, environment
and natural resouİces from persistent and mobile
chemicals (40 Milyon AVro)

. LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to
address combined exposures to industrial
chemica15 and pharmaceuticals: from science to
evidence-based policies (20 Mi |yon Avro)

12:00

l2|l5
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