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                 TOBB
                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 34221550-720-

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Konu : Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil 
Mutabakat) Çağrısı

 
 
 
 
Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli "Yeşil Mutabakat Çağrısı", 22 Eylül 2020 tarihinde 
Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. Söz konusu çağrı; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr 
hale getirme konusundaki genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz ekonomiye 
geçişi ve Ar-Ge/yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 
 
Bahse konu çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu 
başlıklarına, programın ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından hazırlanmış olan, "https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagri-
programi-yayinlandi" web sayfasından ulaşılabilmektedir.  
 
Çağrı'nın kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Söz konusu çağrıya, araştırma kuruluşları, 
üniversiteler, KOBİ'ler, büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, 
ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler başvuruda bulunabilecektir. 
 
Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı kapsamındaki proje başvuruları, Avrupa 
Komisyonunun, "Fonlama ve İhale Portalı (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home)" üzerinden, başvuruya açık konu başlığı seçilerek, elektronik 
olarak proje koordinatörü kuruluş tarafından yapılmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye, 
"https://h2020.org.tr/tr/others/basvuru-ve-degerlendirme-sureci/basvuru-sureci" linkinden 
ulaşılabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer alınmasının istenmesi durumunda, ekte yer alan "ilgi 
beyanı formunun (Expression of Interest)" çağrı başlığı özelinde doldurularak, "greendeal@h2020.org.tr" 
elektronik posta adresi (TÜBİTAK iletişim kişisi) ile paylaşılması önem taşımaktadır. Söz konusu formlar, 
proje hazırlayan koordinatör adayları ile paylaşılmak amacıyla kullanılacaktır. Çağrı kapsamındaki başlıklara 
yönelik sorular için de aynı şekilde "greendeal@h2020.org.tr" elektronik posta adresi vasıtası ile TÜBİTAK 
ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu çağrıya başvuru yapılması hususunun değerlendirilmesi ve çağrı hakkında paydaşlarınızın 
bilgilendirilmesini rica ederim.
 
Saygılarımla,
 

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

  EK: Ufuk2020-YesilMutabakatCagrisi_Ek_expression_of_interest_ (1 sayfa)
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Expression of interest 

 

Contact details 

Country       

Name of the organisation       

Name of the contact       

Phone       

Email       

 
 

Short description of the organisation 
Provide a short description of the equipment available, the relations with the industry, the profile of the 
main researchers 
 
      
 

Specific skills related to the project 
Indicate the specific skills and competence in relation with “ilgilendiğiniz çağrı başlığını 
yazmanız gerekmektedir (ekteki çağrı programından yararlanabilirsiniz)”  topic  
 

 

      
 

Proposed activities for the project 
Indicate which activities you would like to implement during the project  
 
      
 

References 
Previous research project 
 

Project acronym / 
starting date 

Main objectives Main activities Role in the project 

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
 

 


