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Küme 2 Hedefleri 

Ø Demokratik yönetişimi ve yurttaş katılımını geliştirmek; 
Ø Kültürel mirası korumak ve teşvik etmek; 
Ø Çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel 

dönüşümlere yanıt vermek ve bunları şekillendirmek; 
Ø Avrupa sosyal ve beşeri bilimlerin çok disiplinli 

uzmanlığını harekete geçirmek; 
Ø Sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Avrupa için kanıta 

dayalı politikalar geliştirmek 
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Politika hedefleri 
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Avrupa	demokrasisi	için	yeni	bir	hamle	

İnsanlar	için	çalışan	bir	ekonomi	

Dünyada	daha	güçlü	bir	Avrupa	

Avrupa	Yeşil	Mutabaka>	

Avrupa	yaşam	tarzımızı	teşvik	etmek	

Dijital	çağa	uygun	bir	Avrupa	



AB 2030 Hedefleri 
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Nüfusun	en	az		

inin	2030	yılına	
kadar	isGhdam	

edilmesi	
	

Mevcut	seviye:	%73.1	

Tüm	yeGşkinlerin	en	az		

'ının	her	yıl	eğiGme	
ka>lması	

	
	

Mevcut	seviye:	%37.4	

yoksulluk	veya	sosyal	
dışlanma	riski	al>ndaki	
vatandaş	sayısının	

azal>lması	
	
	

2030	yılında	kadar		



Küme 2: Kültürel, Yaratıcı ve Kapsayıcı Toplumlar 

 KÜME 2 HEDEF ALANLARI 

Demokrasi	ve	
YöneGşim	

	

Avrupa	Kültürel	Mirası	ve	
Kültürel	ve	Yara>cı	

Endüstriler	
	

Sosyal	ve	Ekonomik	
Dönüşümler		

	



Demokrasi ve Yönetişim 
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Demokrasinin Korunması ve Geliştirilmesi (2021) 
 
Temsil, katılım, açıklık, çoğulculuk, hoşgörü, kamu 
politikasının etkililiği, ayrımcılık yapmama, sivil 
katılım, temel hakların korunması ve hukukun 
üstünlüğünü geliştirmek amacıyla demokrasinin daha 
da gelişmesini teşvik edecektir. 
 
Demokratik yönetişim, hukukun üstünlüğüne dayalı 
kurumların ve politikaların hesap verebilirliğini, 
şeffaflığını, etkililiğini ve güvenilirliğini artırarak ve 
temel hakların korunmasıyla güçlendirilmiş aktif ve 
kapsayıcı vatandaşlığın yaygınlaştırılmasının yeniden 
canlandırılması hedeflenecektir. 

Demokrasi	ve	
YöneGşim	



Kültürel Miras ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler 
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Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler  
 
Avrupa'nın kültürel mirasını korumak, muhafaza etmek, eski haline getirmek 
ve onarmak için ve önemli Avrupa kaynaklarından biri olarak kullanımını 
teşvik etmek, geleneksel ve çağdaş sanatlarını güçlendirmek ve daha geniş 
bir farkındalık yaratmak amacıyla ortak Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi 
hedeflenecektir.  
 
Mevcut kültürel varlıkları temel alan ve hem somut hem de somut olmayan 
mirasa erişim sağlayan yeni kültürel ve sanatsal ifade biçimleri 
desteklenerek kültürel miras ile kültürel ve yaratıcı endüstriler bir araya 
getirilecektir. Araştırma ve inovasyon faaliyetleri kültürel ve yaratıcı 
endüstrilerin rekabet gücünü artıracak ve daha geniş ekonomide 
yenilikçiliğin itici gücü olduklarını kanıtlayacaklardır. 
 

Avrupa	Kültürel	
Mirası	

Kültürel	ve	
YaraHcı	Sanayiler	



Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler 
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Sosyal ve ekonomik dayanıklılık ile sürdürülebilirliğin, 
değişimin itici güçlerinin (teknoloji, küreselleşme, 
demografi, hareketlilik ve göç gibi) sosyal, etik, politik 
ve ekonomik etkilerinin ve bunların karşılıklı 
etkileş imlerinin daha iyi anlaşılması yoluyla 
güçlendirilmesi hedeflenecektir. 
 
COVID-19 pandemisinden kaynaklanan sosyo-
ekonomik zorluklara yanıtlar da dahil olmak üzere 
istihdam, eğitim, sosyal adalet ve eşitsizliklerle 
mücadele etmek için kanıta dayalı politikalar 
aracılığıyla kapsayıcı büyümenin hızlandırılması ve 
savunmasızlıkların etkili bir şekilde azaltılmasına 
katkıda bulunulacaktır. 

Sosyal	ve	
Ekonomik	
Dönüşümler	



Ortak Arama: Eski Projeler - CORDIS 

https://
cordis.europa.eu/

projects/en 



Ortak Arama: Funding & Tenders Portal 



Ortak Arama: TUBITAK Ufuk Avrupa Sitesi 

www.ufukavrupa.org.tr 



Expression of Interest Formu 
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www.ufukavrupa.org.tr 

Ufuk Avrupa Resmi Web Sitesi 



Bilgi Kaynakları 

•  Ufuk Avrupa’da başarılı proje nasıl hazırlanır?  
•  Yeni başlayanlar için Funding and Tenders 

Portal’ı webinarı 
•  Proje sonuçlarının yayılımı ve kullanımı 
•  Ufuk Avrupa proje önerisi hazırlarken dikkat 

edilecek hususlar 

•  Etik değerlendirme süreci çalıştayı 
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Lütfen bize ulaşın!  
 

Teşekkürler 
 

E-posta: ilknur.yilmaz@tubitak.gov.tr 
Telefon: +90 312 298 17 53 

 
www.ufukavrupa.org.tr  

 
 
 
 
 

 


