İçindekiler
• Ufuk2020 Programı İçin TTO'lardan
Yararlanma Klavuzu

Ufuk2020 Programı İçin TTO'lardan Yararlanma Kılavuzu
Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) uzmanlık alanlarından biri de
proje geliştirmektir.Dünya genelindeki en yaygın kullanımda TTO’lar, sadece fikri
mülkiyet hakları yönetimi/koruması, kullanımı, lisanslama ve ticarileştirme faaliyetlerinden sorumlu iken Türkiye’deki
TTO’lar, fikir aşamasından ürüne giden süreçte inovasyon değer zincirinin her
aşamasında yer alarak aslında “İnovasyon Yönetim Ofisi” olarak hareket eder.
Ülkemizde AB 6. Çerçeve Programı (ÇP) ile başlayan (2002-2006) çok ortaklı konsorsiyum projesi yazma kültürü, AB 7. ÇP
(2007-2013) ile hızlanarak devam etmiş ve bu kapsamda AB için proje yazma kurallarına hakim profesyoneller Türkiye’deki
inovasyon ekosisteminde yerlerini almışlardır. Bu profesyoneller, 2013 yılında kurulan TTO’lar için değerli bir insan kaynağı dır.
Araştırmacılar, büyük ölçekli şirketler, KOBİ’ler, öğretim üyeleri ve/veya girişimciler, TTO’larda yer alan bu uzmanlıktan efektif
şekilde yararlanmak sureti ile AB 8.ÇP niteliğinde olan Ufuk2020 programlarından fayda sağlayabilir.Bu motivasyon ile
bültenimizin bu sayısı, TTO’ların Ufuk2020 programına yönelik sağlayabileceği desteklere ayrılmıştır. AB projesinde yer almak
isteyen
ama
nereden
başlayacağını
bilemeyen
herkese
yararlı
bir
kılavuz
hazırladık.
Keyifle okumanızı ve mümkün olduğunca yarar sağlamanızı umuyoruz.

TTO'lar Ufuk2020 Sürecinde Sizin İçin Ne Yapabilir?
1.

Sistemi Anlamanıza Yardım Edebilir

Avrupa Komisyonu Ufuk2020 projelerine ait güncel çağrıların, 2 yıllık
dönemleri
kapsayan gelecekte çıkacak çağrıların ve bu çağrılara başvurma ile ilgili
kılavuzların yer aldığı geniş bir portal oluşturmuştur.

• Participant Portal
Bu portal ilk girenler için oldukça karışık görünürken, TTO AB proje uzmanı
için neyi nerede bulacağını bildiği kaynak gibidir ve proje başvurularında
sizin zaman tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.

2.

ECAS Kurum kaydını ve PIC Numarasını Sizinle Birlikte Oluşturabilir

ECAS - Avrupa Komisyonu Doğrulama Servisi (European Commission Authentication Service), Participant Portal’a girişler
için gerekli hesap bilgilerinin oluşturulmasını sağlar. Araştırmacıların yanı sıra kurumların da ECAS’ta kaydı oluşturulmalıdır.
Kurumunuz daha önce Ufuk2020 projelerine başvuru yaptı ise bir PIC (Participant Identification Code) numarasına sahiptir
ve bu proje başvuru aşaması sürecini çok kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, daha önce proje başvurusunda bulunulmadı ise
PIC alma ihtiyacı doğacaktır. Komisyon onayını da gerektiren bu süreç, uzun sürebilir ve planlamaya dahil edilmesi
gerekliliği doğabilir; TTO’lar bu konuda da size yardımcı olabilir.

3.

Hangi Dokümanları Ne İçin Okuyacağınız Konusunda Bilgilendirme Yapabilir

Dokümanların hangi sıra ve ne amaçla okunacağı belirlenemediği takdirde
önünüzde uzun bir okuma listesi oluşacaktır. Aşağıdaki liste bir proje
çağrısında okunması öncelikli dokümanların örnek setini içermektedir.
• Çalışma Programları (Work Program, WP): İki yıllık süreçte ilgili alanda
çıkacak çağrı konuları özeti ve zamanlamalarını içerir.
• Başvuracaklar için Kılavuz (Guide for Applicants GFA): Başvurulacak
çağrıya ilişkin proje teklifi oluşturulurken yararlanılacak ana dokümandır.
• Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement, CA): Çok ortaklı
projelerde konsorsiyumun çalışma prensiplerini, fikri mülkiyet hakları dahil
düzenleyen anlaşmadır.
• Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement, GA): Avrupa Komisyonu ile
koordinator arasında imzalanan ana proje sözleşmesidir.
• Standart Teklif Şablonu (Standard Proposal Template): Proje teklifini
oluşturacağımız içeriği belli formata oturtulmuş şablondur.
Diğer Politika + Strateji dokümanları: Özellikle projenin AB'ye katkısını ve
AB önceliklerine etkisini açıklarken yararlanabileceğimiz politika dokümanlarıdır.

4.

İhtiyacınızı Anlayıp En Doğru Programa Yönlendirebilir

TTO’lar tüm Ufuk2020 program ve çağrılarına hakim oldukları ve bu programların yapısal özelliklerini ve çıkış
motivasyonunu bildikleri için açık çağrılardan hangisine yönlenirseniz şansınızı arttırabileceğiniz konusunda size yardımcı
olabilir. Bu programlara başvuru sırası, bazen proje başvurularının kabulünde de etkili olabilir. Bu doğrultuda, TTO’lar sizler
için bir yol haritası çıkarabilir ve bu yol haritası üzerinden son başvuru tarihlerini sizin için takip edebilir. İlgilendiğiniz
program sizin için uygun mu konusunda bir ön koşul kontrolü yapabilir. Tüm bunlardan bağımsız olarak ulusal bir çağrı sizin
ihtiyacınıza daha çok uyuyorsa bunun için de size yönlendirebilir.

Hangi program ve hangi sırayla?
• Ar-Ge Hibeleri Projeleri (RIA- Research and Innovation Action)
• Yenilik Hibeleri Projeleri (IA – Innovation Action)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri Projeleri (CSA-Coordination and Support Actions)
• Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri (ERC-European Research Council)
• Marie Sklodowska-Curie Projeleri
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)

5.

Ortak Bulma Konusunda Yön Gösterebilir

Ortak bulmanın bazı verimli yöntemleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

• CORDIS: En büyük ortak profil veri tabanlarından biridir; devam eden projeler
ve networklerin yanı sıra tamamlanmış projelerin de taranmasını sağlar.

• Avrupa Birliği Açık Veri Portalı (European Union Open Data Portal): Avrupa
Birliği’nin farklı enstitü ve kurumları tarafından yayınlanan farklı verilere tek
noktada erişimi sağlanan bir ara yüzdür.

• NCP (Ulusal İrtibat Noktaları-UİN) Ağları: Açık çağrılar sonucu NCP’lere özel
projelendirilmiş networking projeleridir. Bu projeler kapsamında oluşturulan
ağlardan bazıları:
o Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanında IDEAL-IST
o Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanında NMP TeAm
o Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Fit for Health
o Akıllı, Temiz ve Entegra Ulaşım alanında ETNA plus
o Enerji alanında C-Energy 2020
o İklim Değişikliği, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler alanında NCPs CARE

• Avrupa Teknoloji Platformları (European Technology Platforms- ETPs).
Mevcut Avrupa Teknoloki Platformları Listesi Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1.Avrupa Teknoloji Platformları(European Technology Platforms-ETPs)

6.

Projenizi Yazarken Yanınızda Olabilir

7.

Sözleşme Sürecinde Destek Verebilir

• Konsorsiyum Anlaşması ve Hibe Sözleşmesi için Fikri Mülkiyet Hakları
(FMH) koşulları başta olmak üzere gerekli hukuki desteği sağlayabilir.
• Gerektiğinde koordinatör ile müzakereleri yürütebilir. (Komisyon ile
müzakere süreci Ufuk2020’de kalkmıştır.)

8.

Projenizi Yürütürken Destek Verebilir

Projenizi Yürütürken;
• Ufuk2020’ye ait kılavuz ve belgelere erişim konusunda size yol gösterir.
• Ufuk2020 programı finansal kuralları konusunda sizi bilgilendirir.
• KDV istisna belgenizin başvuru ve temin süreçlerini yürütür.
• Proje rapor dönemlerinizin takibini yapar ve sizi bu konuda bilgilendirir.
• Finansal raporunuzun hazırlanması ve Komsiyon’a sunulmasını sağlar.
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