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DESTEKLER 

 

 

1. Konsorsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : 

 

Horizon 2020 Programı’na sunulacak projelerde, proje 

yürütücüsü olarak görev alacak kişilerin proje pazarları, bilgi 

günleri, konsorsiyum toplantıları ve gerekli görülebilecek diğer 

toplantılara katılımı için verilen desteklerdir. 

1.1 Seyahat Desteğine Konu olan etkinlikler:  

Seyahat desteği kapsamında aşağıdaki etkinliklere katılım 

desteklenir: 

 

 Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmi web sayfası ve/veya 

Horizon 2020 Türkiye resmi web sayfasında yayınlanan proje 

pazarı ve bilgi günleri 

 Stratejik ağlar (örneğin Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi 

Birliği) yoluyla düzenlenen toplantılar 

 Proje koordinatör adayı tarafından resmi olarak davet edildikleri 

konsorsiyum toplantıları 

 Proje yürütücüsü adayın talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay 

vereceği diğer toplantılar 

1.2 Destek başvuru süresi :  

 Seyahatten önce, Seyahat gerçekleşmeden  en az 15 gün önce 

gerekli belgeler iletilmelidir.  

 Seyahat sonrasında,  Seyahat gerçekleştikten sonra dönüş 
tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde yapılan başvurular için 
verilir. 

1.3 Destek kapsamına alınan giderler: 

 Ekonomi sınıfı uçak bileti 
 Konaklama Giderleri 
 Vize ve yurtdışı çıkış harcı 

 Şehir içi/Ülke içi ulaşım 
 Toplantı katılım ücreti 

 
  

 

 

 

 

Seyahat Destek 

Miktarı:  

1.500 €’ya kadar 
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1.4 Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:  

 Seyahat desteği başvuru formu, 
 Araştırmacı ve/veya temsilciye gelen resmi davet mektubu (Proje 

pazarı/çağrı veya alana ilişkin bilgi günleri ve stratejik ağlar 
yoluyla düzenlenen toplantılar için ise davet mektubu yerine 
etkinliğe kayıt olunduğuna dair belge), 

 Araştırmacı ve/veya temsilcinin özgeçmişi, 
 Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde talep 

edilecek olan (otel rezervasyonu, uçuş belgesi vb.)  belgeler 

 Bir takvim yılı içerisinde yürütücüler/araştırmacılar en çok dört 
seyahat desteğinden yararlanabilir.  

 H2020 boyunca aynı alanda dört kez seyahat desteğinden 
faydalanan proje yürütücüsü adayı, geçerli bir proje önerisinde 
ortak/koordinatör olarak yer almadığı takdirde, destekler ve 
ödüller  için yapacağı başvurular TÜBİTAK tarafından 
değerlendirmeye alınmaz. 

2. Koordinatörlük Destekleri 

Koordinatör olma destekleri, H2020’ye koordinatör olarak 

başvuruda bulunacak kuruluşlara ve bu kuruluşlarda görev 

yapan araştırmacılara ve onların ekiplerine yöneliktir. 

 Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği 

 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği  

 Proje yazma-sunma eğitimi desteği 

 Proje yazdırma desteği  

 Proje ön değerlendirme desteği 

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler 

 Koordinatör olma destekleri başvuru formu,  

 Koordinatör adayının ve projeyi hazırlayacak ekibin 

özgeçmişleri,  

 Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç 

duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler 

 

  İki aşamalı çağrılarda, ilk aşamadan faydalanan ve ikinci 
aşamadan da faydalanmak isteyen koordinatör adayları 
yeniden başvuru yapmalıdır.    
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2.1 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği 

 

 Potansiyel koordinatör adaylarının ve/veya kendi araştırma 

ekibi üyelerinden birinin, proje önerileri kapsamında 

konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya 

etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde 

görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri 

destektir. 

 En çok dört kez konsorsiyum kurma amaçlı seyahat 

desteğinden faydalanabilir. 

 Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği kapsamındaki 

seyahate konu olan etkinlikten en az on beş gün önce 

TÜBİTAK’a başvurmak ve onay almak zorundadır. 
 

2.2 Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon 

Desteği 

 

 

 Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, potansiyel 

koordinatör adayı ile kendi araştırma ekibi üyelerinden birinin, 

yurtiçi veya yurtdışında düzenleyeceği ve en çok iki gün sürecek 

konsorsiyum toplantıları için verilecek olan destektir. 

 

 

 Koordinatör adayı, desteğe konu olan etkinlikten en az bir ay 

önce TÜBİTAK’a başvurmak ve onay almak zorundadır.  

 

 

 

2.3 Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği 

 Koordinatör adaylarının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden 

fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları 

eğitimlere katılımı için verilecek destektir.  

 Katılım sağlanacak olan eğitim programının, proje hazırlık ve 

başvuru sürecinde izlenecek yöntemler, proje fikrini projeye 

dönüştürme süreci, proje önerisi yazmada dikkat edilecek 

hususlar (gizlilik anlaşması vs.), fikri mülkiyet hakları, finansal 

konular (Bütçe planlanması ağırlıklı), proje sunma süreci, lobi 

etkinlikleri vb konularından en az birini içermelidir.  

 

 

 

1.500 €/Seyahat’e 

kadar destek 

30.000 TL’ye kadar 

destek 

 

Salon kirası, 

İkram, Teknik 

ekipmanlar, 

Koordinatör adayı  

ve ekibinden 1 

kişinin seyahati 

 

 

Koordinatör 

adaylarının ve 

kendi araştırma 

ekibi üyelerinden 

en 6.000€’ya kadar 

destek 
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 Katılım sağlanması planlanan eğitimden en az on beş gün önce 

TÜBİTAK’a başvurulması gerekmektedir.  

 

2.4 Proje Yazdırma Desteği 

 

 Koordinatör adaylarının talep etmeleri durumunda kişi ve 

kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar.  
 

 Başvuru sahibi koordinatör adayı, çevrimiçi yaptığı başvuruda 

hangi destekleri talep ettiğini belirttikten sonra genel 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

 

 Koordinatör adaylarının yapacakları başvuruların 

değerlendirme kriterleri şu şekildedir: 

 

1) Çağrı konularında uzmanlık (6. ve 7. ÇP deneyimi 

(başvuru sayısı, desteklenen/desteklenmeyen proje 

sayısı, hakemlik sayısı, vb.)), 

2) Yurtdışı eğitim/araştırma/çalışma deneyimi, 

3) Avrupa Araştırma Alanı aktörleri ile işbirliği potansiyeli 

(Araştırmacının/KOBİ’nin veya sanayi kuruluşunun 

Avrupa’daki çeşitli bilim ve teknoloji ağlarına dernek, 

vakıf veya teknoloji platformu vb. üyelikleri), 

4) Bilimsel proje hazırlama ekibi (doktora öğrencisi, yüksek 

lisans öğrencisi, post-doc öğrencisi, Ar-Ge personeli, 

teknik personel sayısı), 

5) Projenin gerçekleştirileceği kurum/kuruluşun Ar-Ge 

kapasitesi (araştırma altyapısı, idari ve finansal destek 

ekibi, vb.), 

6) Proje fikrinin ilgili Çalışma Programı’nda yer alan konu 

başlığıyla uyumu,  

7) Oluşturulacak konsorsiyumun potansiyel üyeleri. 

 

  

 

 

15.000 €’ya kadar 

destek 
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 Koordinatör adaylarının, başvuruları sırasında yayınlanmış 

kriterlere göre uzman kişi/kuruluş önerisini hizmet alacağı 

kişi/kuruluş tarafından verilen fiyat teklifiyle birlikte sunması 

beklenmektedir. Uzman kişi/kuruluş önerisi TÜBİTAK 

tarafından değerlendirilip, uygun bulunduktan sonra başvuru 

değerlendirme kurulu tarafından incelenecektir. Sonrasında, 

destek kararı başvuru sahibine bildirilecektir. Proje yazdırma 

hizmeti desteğini alacak olan koordinatör adayı, uzman 

kişi/kuruluş ile olan süreci kendisi yürütecektir. Ödeme, 

koordinatör adayı projesinin yazılı halini, kesilen fatura ve 

varsa sözleşmesini TÜBİTAK’a ilettiğinde gerçekleştirilecektir.  

 

 Yapılacak ödemeler için üst limitler: 

 Yurt içi kişi: 10.000 TL 

 Yurtdışı kişi: 10.000 € 

 Uzman kuruluş: 15.000 € 

 

2.5 Proje Ön değerlendirme Desteği 

 

 Koordinatör adaylarının H2020’ye proje önerilerini sunmadan 

önce, söz konusu önerilerin, proje önerisi değerlendirme 

konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi için 

verilecek desteklerdir. 

 Marie Skłodowska-Curie ve ERC Proje Ön Değerlendirme 

Destekleri, aşağıda belirtilen alanlarda H2020’ye sunulacak proje 

önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki 

başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca 

incelenmesi amacıyla verilecek desteklerdir: 

o ERC kapsamında baş araştırmacı olarak sunulan Kavram Kanıtı 

(Proof of Concept) Projeleri hariç olmak üzere, Başlangıç Bursu 

(Starting Grant), Güçlendirme Bursu (Consolidator Grant), İleri 

Düzey Bursu (Advanced Grant) kapsamındaki projeler ve Sorumlu 

Baş Araştırmacı (Corresponding Principle Investigator) olarak 

sunulan Sinerji Bursu (Synergy Grant) projeleri, 

o Marie Skłodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual 

Fellowships-IF) kapsamında sunulan araştırma projeleri, 

o Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları Burslara Katkı 

Fonu (CO-FUND) projeleri. 

  

 

 

8.000 €’ya kadar 

destek 
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  Koordinatörlük desteklerinde çağrı kapanma süresine kadar 
proje önerisini sunma zorunluluğu vardır.  

  Başvurunun yapıldığına dair belgenin çağrı kapanma 
tarihinden itibaren iki ay içinde Program Sorumlusu’na 
iletilmesi gerekmektedir.  

  Proje önerisini sunmayan veya projenin sunulduğuna dair 
belgeyi Program Sorumlusuna iletmeyen koordinatör/baş 
araştırmacı burada belirtilen TÜBİTAK destek ve ödüllerinden 
yararlanmak için yeni başvuru yapamaz. 

 

  Koordinatörlük destekleri değerlendirme kriterleri: 
o Proje Fikri: Proje de geliştirilen araştırma fikrinin, hedeflerin 
ve etkinin çağrı ile uyumluluğu. 

o Uluslararası Deneyim: Yurtdışı araştırma tecrübeleri, 
uluslararası faaliyetleri 

o ÇP Deneyimi: Yürütülen ÇP projeleri 

o Çağrı alanında uzmanlık: Başvurulan çağrı başlığında işlenen 
konularındaki yetkinlikleri 

o Ekip ve Konsorsiyum: Bilimsel Proje hazırlama ekibinin 
kalitesi, yetkinliği, deneyim, Konsorsiyum ortaklarının belirlenmiş 
olması 
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ÖDÜLLER 

 

 

1. Eşik üstü Ödülü :   

 

 H2020’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji 

Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından bağımsız 

hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde 

TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje 

önerilerine verilecek olan ödüldür. 

 Eşik Üstü Ödülü, eşik üstü proje önerilerinde ortak/baş 

araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne ve 

varsa ekibine verilir. 

 

  

o TÜBİTAK’a yapılan ödül başvurularının değerlendirilmesinde, 
ödüle konu projeler, iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi 
ise, ikinci aşamadaki değerlendirme sonucu dikkate alınır. 

o  Ödül’ün %80’i proje ekibi adına projede yürütücü sıfatıyla 
belirtilen kişiye, %20’si ise, ilgili projeyi sunan kuruluşa ödenir. 
Yürütücü sıfatı ile belirtilen kişi, verilen ödülü, TÜBİTAK’ın 
belirleyeceği kriterler doğrultusunda proje ekibine paylaştırır.  

o Co-Fund projelerinde, Eşik Üstü Ödülü’nün tamamı ilgili projeyi 
sunan kuruluşa aittir. 

  

 

 

Ortak için 3500 

Avro’ya 

Koordinatör için 

7000 Avro’ya kadar 

ödül 
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EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ TUTAR 

Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları ve Avrupa 
Araştırma Konseyi(ERC)projeleri dışında yer alan: 

En az 12 (15 üzerinden)puan alan ve 
puan sıralamasında ilk %60’lık dilim 

içinde bulunan proje önerileri 

Ortak: 2.000 
Euro 

Koordinatör: 
4.000 Euro 

En az 12(15 üzerinden)puan alan ve 
puan sıralamasında ilk % 40’lık dilim 

içinde bulunan proje önerileri 

Ortak: 2.500 
Euro 

Koordinatör: 
5.000 Euro 

En az 12(15 üzerinden)puan alan ve 
puan sıralamasında ilk % 20’lık dilim 

içinde bulunan proje önerileri 

Ortak: 3.000 
Euro 

Koordinatör: 
6.000 Euro 

Marie Sklodowska-Curie Bireysel 
Araştırma Bursları proje önerileri 

 

80 (100 Üzerinden) puan alan proje 
önerileri 

2000 Euro 

90( 100 Üzerinden) puan alan proje 
önerileri 

3.000 Euro 

Avrupa Araştırma Konseyi(ERC) 
Alanı Proje önerileri 

A Puan : 5.000 
Euro 

B Puan: 2.500 
Euro 

 

 

 

2. Başarı Ödülü : 

 
 H2020’ye sunulup Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji 

Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından bağımsız 

hakemlerce değerlendirildikten sonra desteklenen proje 

önerilerine verilecek olan ödüldür.  

 Başarı ödülüne, Horizon 2020 Programı bütçesinden doğrudan 

veya dolaylı olarak desteklenmiş proje sahipleri başvurabilir.  

  Başarı Ödülü, başarılı proje önerilerinde ortak/baş 

araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsüne, 

kuruluşuna ve varsa ekibine verilir 

 Başarı ödülüne konu projelerde yapılacak ilk ödeme, projenin 

başlangıcında eşik üstü ödül tutarı üzerinden verilir. 
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Başarı Ödülü 

Projedeki Türk ortağın 
Bütçe Dilimi(Avro) 

Formül 

0-250.000 Ortak: (bütçe x 7%) = 
A 

250.000 – 1.000.000 Ortak: 17.500€ + 
(bütçe-250.000) x 5% 

= B  
Koordinatör: B x 2 

 > 1.000.000 Ortak:55.000€ + 
(bütçe-1.000.000) x 

1% = C 
Koordinatör: C x 2 

 

 

Örnek Hesaplamalar 

Proje Tutarı Formül Ortak Koordinatör 

220.000 7% 15.400 30.800 

 
500.000 

17.500€ + (bütçe-
250.000) x 5% 

 
30.000 

 
60.000 

 
1.200.000 

55.000€ + (bütçe-
1.000.000) x 1% 

 
57.000 

 
114.000 

 
2.500.000 

55.000€ + (bütçe-
1.000.000) x 1% 

 
70.000 

 
140.000 

 

 

 Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan proje yürütücüsü; 
TÜBİTAK’a ödüle konu projeyi Türkiye’deki ev sahibi 
kuruluşlarda yürüteceği ve sonlandıracağı konusunda bir 
taahhütname verir. 

  Başarı ödülüne konu projelerde ortak/baş 
araştırmacı/koordinatör olarak yer alan proje yürütücüsü, 
her finansal raporlama döneminde, ödülün proje 
yürütücüsünün varsa ekibi arasında dağıtım oranlarını 
gösteren belgeyi TÜBİTAK’a doğru bir şekilde iletmekle 
yükümlüdür. 
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 Avrupa Komisyonu değerlendirmesi sonucunda yedek listede 
yer alarak “Eşik Üstü Ödülü” almaya hak kazanan projelerin, 
aynı çağrı döneminde, Avrupa Komisyonu tarafından 
fonlanmasına karar verilmesi durumunda, “Başarı Ödülü” için 
başvurma hakları bulunmaktadır. 

 

 

3. COST Aksiyonu Teşvik Ödülü 

 
 COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST’un ilgili birimi tarafından 

onaylanmış ve kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda, Teklif 

Sahibi konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olarak 

verilen ödüldür. 

 

 Teşvik Ödülü başvurularının değerlendirilmesinde, ödüle 
konu aksiyonlar birden fazla aşamalı değerlendirme veya 
başvuru sürecine tabi ise, son aşamadaki değerlendirme 
sonucu dikkate alınır 

 Teşvik ödülü, her aksiyon için bir defaya mahsus olmak üzere 
ve aksiyon başladıktan sonra verilir 

 Teşvik Ödülü’nün geri ödenmemesi ve/veya aksiyonun 
sonlandığının ya da aksiyondan çıkıldığının TÜBİTAK 
tarafından tespiti halinde, Teklif Sahibi’nin söz konusu ödül 
için yapacağı diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 Teşvik ödülü, her aksiyon için bir defaya mahsus olmak üzere 
ve aksiyon başladıktan sonra verilir.  

 

 Konunun ulusal önceliklerde yer alma durumuna göre; 
 Ulusal öncelikli konulara PTİ/ay (1003)*3 
 Ulusal öncelikler dışı konulara PTİ(1001)*3 

 

 


