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Horizon 2020:Toplumsal Sorunlara Çözümler
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Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 27,36

Sağlık, demografik  değişim ve refah 6,89

Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik 
araştırmaları ve biyo-ekonomi

3,55

Güvenli, temiz ve verimli enerji 5,47

Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 5,84

İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler 2,84

Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı 
toplumlar

1,21

Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin 
ve Bağımsızlığının Korunması 1,56
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Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

Inclusive societies Sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme, kültürlerarası dinamikler, 
bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması, teknoloji ve 

yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği, Avrupa’nın küresel rolü 
(insan hakları ve yargı konuları) ve  katılımcı, açık ve yaratıcı 

toplumlar

Innovative societies Araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif 
katılımı, sosyal fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesi, bilim ve araştırma konularında  toplumsal katılımın 
artırılması, Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri

Reflective societies Avrupa kültür mirası, kimlik, kültürel çalışmalar, sanat, tarih ve 
felsefe araştırmaları, Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri 

Alanın amacı

Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum 
anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek

Alanın Bileşenleri
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İletişim

Çağrı künyesi

Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

• Kriz ile Mücadele

• Yansıtıcı Toplumlar- Kültürel Miras, 
tarih

• Genç nesiller için kapsayıcı ve 
sürdürülebilir Avrupa

• Küresel aktör olarak Avrupa

• Yansıtıcı Toplumlar- Avrupalılık kimliği 
ve değerleri

• ERA-Chairs

2014 yılında çağrıya çıkacak konular

• Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) 
• Çağrı bütçesi: Henüz belli değil

• Araştırma merkezleri arasında eşleştirme 
ve işbirliği

• Yenilik Birliği ve Avrupa Araştırma Alanı’nın 
başarılması

• Yeniliğin yeni formları
• Vatandaşların dijital alanda 

güçlendirilmesi 
• Üçüncü Ülkeler ile işbirliği ( FP7 INCO 

alanı)
• Araştırma ve yenilik alanında toplumsal 

katılım

ncpssh@tubitak.gov.tr
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2014 – 2015 Çağrıları

5



TÜBİTAK

2014-2015 Çalışma Programı – Tüm Çağrılar

Çağrı 1: Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for 

Europe

Çağrı 2: Reflective Societies: cultural heritage

Çağrı 3: Inclusive and Sustainable Europe for the young generation

Çağrı 4: Europe as a global actor

Çağrı 5: Reflective Societies: European values and identities

Çağrı 6: Teaming and Twinning 

Çağrı 7: ERA Chairs

Çağrı 8: Achieving Innovation Union and ERA

Çağrı 9: New Forms of Innovation

Çağrı 10: Digital Empowerment of Citizens

Çağrı 11: Cooperation with Third Countries

Çağrı 12: Ensuring societal engagement in research and innovation 6

Sosyo-ekonomik Beşeri Bilimler, INCO, Araştırma kapasitesi
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Temel Hedef: AB’nin ekonomik yönetişim yapısının reformu yolu ile 
stabilizasyon, krizin sosyal, ekonomik ve siyasi etkilerinin azaltılması, 

krizleri doğuran yapısal sorunların irdelenmesinin sağlanması

Çağrı 1: Overcoming the crisis: new ideas, strategies and
governance structures for Europe

Topic 1:The institutional foundation of economic development - The European 

growth perspective

Topic 2: Innovation based growth strategy in Europe for better jobs, higher 

employment and less inequality

Topic 3: Innovative social investment approaches for the modernisation of social 

policies and services

Topic 4: Building a more resilient economic and monetary union in Europe

Topic 5: Adult continuing Education: better policies for growth and inclusion in 

Europe

Topic 6: Always more inequalities? New views on equality, solidarity and democracy
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Çağrı 1: Overcoming the crisis: new ideas, strategies and
governance structures for Europe
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Topic 7: Towards fair and sustainable taxation

Topic 8: Global production and innovation networks – costs and benefits for Europe

Topic  9: The global impacts of the crisis in Europe and the international monetary 

relations

Topic  10: The future of European integration – ‘More Europe – Less Europe’

Topic  11: Migration, prosperity and growth

Topic  12: Individual reactions to the crisis and challenges to European solidarity

Topic  13: Challenges to democratic practices and parties in Europe in the context 

of the crisis

Topic 14: Overcoming the Crisis: Communication and Dissemination Platform

Toplam Bütçe: 80 milyon €

Fonlama Araçları: 

• Collaborative Projects (2-3 M €) � 100%, single stage

• Coordination and Support Action (1-2 M €) � 100%, single stage

Çağrı açılış tarihi: 2014 (tam tarih belli değil)

Çağrı kapanış tarihi: 2014 (tam tarih belli değil)
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Çağrı 2: Reflective Societies: cultural heritage

Topic 1: ERA Net on Uses of the past

Topic 2: Emergence and transmission of European cultural heritage and

Europeanization

Topic 3: Cultural heritage and the development of European tourism

Topic 4: European cultural diplomacy: projecting European culture beyond its

borders

Topic 5: Reflections of Europe’s colonial past in today’s EU

Topic 6: Conflict heritage – the cultural heritage of war in contemporary Europe

Topic 7: Cultural heritage monuments as victims of armed and violent conflicts
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Temel Hedef:  Avrupa tarihinin, günümüz yaşamını etkileyen  Avrupa ve Avrupa 
dışı etkenlerin, Avrupa kültürel mirasının anlaşılması ve değerlendirilmesi 
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Çağrı 2: Reflective Societies: cultural heritage
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Topic 8: Collections of documents on anti-communist cultural opposition in the

former socialist countries

Topic 9: Social Platform on Cultural Heritage for Reflective and Inclusive

Socities

Topic 10: Mobilising the network NCPs in Societal Challenge 6

Toplam Bütçe: 52 milyon €

Fonlama Araçları: 

• ERA-NET (33%)

• Collaborative Projects (2-3 M €) � 100%, single stage

• Coordination and Support Action (1-2 M €) � 100%, single stage

Çağrı açılış tarihi: 2014 (tam tarih belli değil)

Çağrı kapanış tarihi: 2014 (tam tarih belli değil)
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Çağrı 3: Inclusive and sustainable Europe for the young
generation

Topic 1: Traditional and new ways of societal and political engagement of young people 
in Europe

Topic 2: The young as a driver of socio-ecological transition

Topic 3: Early job insecurity and labour market exclusion

Topic 4: Youth mobility: opportunities, impacts, policies

Topic 5: Young people’s perpectives on Europe

Topic 6: Inclusive and sustainable urban planning for a modern society

Topic 7: Empowering the young generation - Research and Policy Community 

Temel Hedef: Gelecek nesiller için Avrupa’nın daha yaşanılır kılınması, genç 
nesillerin siyasi ve toplumsal katılımlarının artırılması, iş ve yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi, vb.  

Toplam Bütçe: 38 milyon €

Fonlama Araçları: 

• Collaborative Projects (2-3 M €) � 100%, single stage

• Coordination and Support Action (1-2 M €) � 100%, single stage

Çağrı açılış ve kapanış tarihi: 2015 (tam tarih belli değil)
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Topic 1: Europe’s contribution to a value-based, just global order and its

contestants

Topic 2: Alternative models of governance and the EU’s foreign policy

Topic 3: The EU’s contribution to global development: in search of greater policy

coherence

Topic 4: Rethinking the EU’s crisis response mechanism in light of recent conflicts

Topic 5: Re-invigorating the partnership between the two shores of the

Mediterranean

Topic 6: The EU and the Eastern Partnership
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Çağrı 4: Europe as a global actor

Temel Hedef: Avrupa’nın ve AB’nin uluslararası rolünü, küresel düzeyde 
katma değerini anlamak ve uluslararası araştırma işbirliklerini 

güçlendirmek
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Çağrı 4: Europe as a global actor
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Topic 7: The EU, Turkey and its wider neighbourhood: geostrategic challenges and

opportunities

Topic 8: The EU and integration challenges in the Balkans

Topic 9: Socio-economic challenges of sustainable urbanisation in China

Topic 10: The EU, Latin America and the Carribean: cultural, political and economic

ties

Topic 11: EU-China socio-economic research platform

Topic 12: EU-Japan socio-economic research platform

Toplam Bütçe: 64 milyon €

Fonlama Araçları: 

• Collaborative Projects (2-3 M €) � 100%, single stage

• Coordination and Support Action (1-2 M €) � 100%, single stage

Çağrı açılış tarihi: 2015 (tam tarih belli değil)

Çağrı kapanış tarihi: 2015 (tam tarih belli değil)
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Science with and for Society (2014 - 2015)

• Call for Making science education and careers attractive 

for young people (SEAC);

• Call for Promoting gender equality in research and 

innovation (GERI);

• Call for Integrating society in science and innovation  

(ISSI);

• Call for Developing governance for the advancement of 

responsible research and innovation (GARRI);

BBBBüttttçe ve e ve e ve e ve çaaaağrı tarihleri henrı tarihleri henrı tarihleri henrı tarihleri henüz belli dez belli dez belli dez belli değildir. ildir. ildir. ildir. 
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Teşekkür ederiz.

Selda ULUTAŞ AYDOĞAN
Avrupa Birliği Çerçeve Programlar 

Ulusal Koordinasyon Ofisi
TÜBİTAK

selda.ulutas@tubitak.gov.tr
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