
 

 

PROGRAM ADI: MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı Çağrısı  

HİBE SAĞLAYICI KURUM / 

KAYNAK BİLGİSİ: 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri MSCA RISE Araştırma – 
Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 
kapsamında desteklenecektir. 

AMACI: 
MSCA Araştırma - Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından 
üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları 
kapsamında yapacakları personel deği şimini desteklemektedir.  

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI / 

ARAŞTIRMACISI OLMA 

ŞARTLARI): 

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç 
kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek 
araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmektedir.  
Proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde proje ortağı kurumların 
araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma 
katılabilmektedirler. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha 
kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir.  

BÜTÇESİ: 

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit 
(2100 €) destek sunulmaktadır. Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri 
boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de 
mevcuttur. 

DESTEK ORANI: 
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel 
kuruluşlar %100 destek oranı ile desteklenecektir. 

SÜRESİ: Proje süresi maksimum 4 yıldır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 28 Nisan 2020 

NASIL BAŞVURULUR? : 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-
2020 

PROGRAMA AİT 

ÖZELLİKLER: 

Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye'den 
araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı 
oluşturulduğunu,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı 
seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazdırma ve ön 
değerlendirme desteği alınabilmektedir. Bilgi için: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-
programi 
Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatı ve çağrı 
ile ilgili detaylı bilgi içeren internet sitemize ulaşmak için: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise 

DETAYLI BİLGİ / REHBER: 
https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u3584/h2020-guide-appl-msca-
rise_en.pdf 
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