UFUK2020 (HORIZON 2020) BİLGİ NOTU
Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nın sekizincisi olan UFUK2020 (HORIZON 2020)
2014-2020 yılları arasında devam edecek şekildede planlanmış olup, 2020 yılı itibarıyla son
senesine girmiş bulunmaktadır.
UFUK2020 programı kapsamında 3 temel öncelik alanı belirlenmiştir. Bu öncelik
alanlarından özellikle “Endüstriyel Liderlik” başlığı sektörümüz firmaları açısından önemli
fırsatlar sunmaktadır.
1- Bilimde Mükemmeliyet= 7. Çerçeve Programı kapsamında finansman sağlanan
Avrupa Araştırma Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Marie Curie Eylemleri ile
Araştırma Altyapılarından oluşmaktadır.
2- Endüstriyel Liderlik= Programın özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır.
3 bileşene sahiptir:
 Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
 Risk Finansmanına Erişim
 KOBİ’lerde Yenilik
3- Toplumsal Sorunlar= Öznel eylemlere sahip 7 bileşene sahiptir. Bunlar;
 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve
Biyoekonomi
 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
 Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
 İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
 Değişen dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
 Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum
UFUK2020 programı toplamda 80 milyar Euro bütçeye sahiptir. Aşağıda yer alan TÜBİTAK’ın
hazırlamış olduğu tabloda, her bir alan için ayrılmış bütçeye yer verilmektedir;
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TÜBİTAK tarafından düzenlenen UFUK2020 Çevrimiçi Bilgi Günü toplantılarında
özellikle 3 çağrı üzerinde önemle durulmuştur;




Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı
EIC Hızlandırıcı Programı
FTI İnovasyona Hızlı Erişim Programı

Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı
Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı, UFUK2020 programının son çağrısıdır. Green
Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı, European Grean Deal ile koyulan hedeflere ulaşılması için iklim
ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.
Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı için toplamda 1 Milyar Euro bütçe ayrılmıştır.
Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı, klasik UFUK2020 çağrılarından farklıdır. Çağrı
altında az sayıda başlık vardır, bu sebeple etkisi büyük olacak projelerin desteklenmesi
hedeflenmektedir. Toplamda 11 alanda, 20 konuda firmalara destek sağlanacaktır.
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u382/ufuk2020_programi_green_deal_cagrisi_ko
nu_listesi.pdf linki üzerinden konuların ve ilgi alanlarının listesine ulaşabilirsiniz.
Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrı Takvimi;





Temmuz 2020- Çağrı Programının Onaylanması
Eylül 2020 (R&I Days)- Çağrının Açılması ve Lansmanı
Ocak Sonu 2021- Çağrının Kapanması
2021 Sonu- Hibe Sözleşmesi

EIC Hızlandırıcı Programı
EIC Hızlandırıcı Programı (KOBİ Hızlandırıcı Programı) firmalara hibe seçeneğinin yanı
sıra risk sermayesi olanağı da sağlamaktadır. Firmalara Teknoloji Hazırlık Seviyesine
(Technology Readiness Level-TRL) göre verilecek fon ve destek tutarı değişmektedir(TRL grafiği
bilgi notunun sonunda yer almaktadır).Aşağıdaki tabloda destek tutarları yer almaktadır;
Sadece Hibe

Rızaya Bağlı Hibe

Sadece TRL6-8 arası faaliyetler
için
Sadece TRL6-8 arası faaliyetler
için proje bütçesinin %70’ini
geçmeyecek şekilde 0,5-2,5 M.€
hibe
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0,5-2,5 M.€ hibe
(Toplam proje bütçesinin en
fazla %70’i)
Eğer proje TRL9 Seviyesinde
faaliyetler içeriyor ise başvuru
sahibinin rızasıyla değerlendirme
karma finansman yöntemine
dönüştürülür

0,5-2,5 m.€ hibe ve TRL6-9 arası
Karma Finansman
TRL6 ve üzeri faaliyetler için
faaliyetler içn 15m.€’ya kadar
giriişim sermayesi
EIC Hızlandırıcı Programı’na KOBİ’ler tak başlarına başvurabilirler, ortak aramak
zorunda değildirler.
EIC Hızlandırıcı Programı’na başvurulan projelerin süresi 12- 24 ay olmalıdır. Projeler
uzaktan değerlendirme, mülakat ve -girişim sermayesi için- durum tespiti (due diligence)
aşamalarından oluşan 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçmektedir.
Projeler etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri bakımından hakemlerce uzaktan
değerlendirilmektedirler. Her bir kriter 5 puan değerindedir; eşik puan 5 üzerinden 4'tür (her
bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı geçebilmesi için 15 üzerinden en az 13
puan alması gerekmektedir. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu
“Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
Her dönem bütçesine göre, projesi başarılı olan firmalar, en yüksek puanı alanlardan
başlanarak Brüksel’e mülakata çağırılır. Firmalar mülakat aşamasını geçerlerse ve sadece hibe
seçeneğine başvuru yapmışlarsa, hibe sözleşmesi yapmaya hak kazanırlar(toplantıda verilen
bilgilerden birisi mülakat komisyonunda mutlaka sizin projenize olumlu ve olumsuz bakan
2’şer jüri üyesinin olduğuydu).
EIC Hızlandırıcı Programı için çağrı kesim tarihleri 19 Mayıs 2020 (Sadece Yeşil
Mutabakat öncelikleri) ve 7 Ekim 2020 (Tüm Alanlar)’dir. Mülakatlar ise; 19 Mayıs 2020 çağrı
kesim tarihi için 29 Haziran-3 Temmuz 2020; 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihi için ise 16-20 Kasım
2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Firma yatırım desteği için de başvurmuşsa, firmalar durum tespit süreci için Avrupa
İnovasyon Konseyi Fonu'na yönlendirilir. Durum tespiti olumlu sonuçlanırsa, firma ile girişim
sermayesi yatırımı konusunda görüşmeler yapılır. Yapılacak yatırım neticesinde KOBİ
hissesinden %10 ile %25 arasında pay alınacaktır. Yatırımcı çıkış süresi(hisseleri satma) 7 ile 10
yıl (maksimum 15 yıl) içerisinde olabilecektir.

İnovasyona Hızlı Erişim Programı ( Fast Track to Innovation)
İnovasyona Hızlı Erişim Programı’na tüm tip katılımcılar konu sınırlaması olmaksızın
proje teklifi sunabileceklerdir.
Fonlanacak proje teklifler en az 3, an fazla 5 yasal kuruluştan oluşan konsorsiyum
tarafından sunulmak zorundadır ve bu kuruluşlar Ufuk2020 programına katılan en az 3 farklı
ülkeden olmalıdır.
İnovasyona Hızlı Erişim Programı pazara yakın inovatif faaliyetler için yıllık 100 milyon
€ bütçe ile uygulanacaktır.
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Projelerde, sanayi (kar amaçlı özel sektör) yoğun katılımı zorunlu tutulmuştur;
-

Konsorsiyumda yer alan sanayi katılımcılarının bütçesinin oranın en az %60
veya
Üç veya dört ortaklı konsorsiyumdaki katılımcılardan en az ikisi veya beş ortaklı
konsorsiyumdaki katılımcılardan en az üçü sanayi katılımcısı olması

Projeler, tıpkı EIC Hızlandırıcı Programı’nda olduğu gibi, her biri 5 puan üzerinden
“mükemmellik”, ”uygulama” ve “etki” kriterlerleri için değerlendirilecek ve teklif puanı
hakemlerin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Belirlenen eşik değer
13’tür. Özellikle “etki” kriteri önemli rol oynamaktadır. Ayrıca teklifte yer alan sanayi
katılımcılarının bütçedeki katkı büyüklüğü (özellikle KOBİ’ler), sanayi katılımcı sayısı ve
konsorsiyumun sunduğu personelin cinsiyet dengesi diğer ilave değerlendirme kriterleri olarak
belirlenmiştir.
Çağrı kapsamında hibeye erişim süresi en fazla 6 ay olarak belirlenmiş olup, AB katkısı
3 milyon €’ya kadar çıkabilmektedir.
İnovasyona Hızlı Erişim Programı için bir sonraki çağrı kesim tarihi 27 Ekim 2020’dir.

EK 1- TRL GRAFİĞİ
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