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Program Adı: “HORIZON-CL5-2021-D2-01-12: Fostering a just transition in Europe”  

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

Ufuk Avrupa 

Amacı: 

İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi altında yer alan 3 adet Sosyal ve Beşeri Bilimler 
çağrısından biri olan  “Avrupa'da adil bir geçişi teşvik etmek” başlığının 
temelini;  Avrupa Yeşil Mutabakatında belirtilen unsurlar ve Next Generation 
EU politikası oluşturmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu çağrı başlığı aracılığıyla, 
Avrupa'da iklim nötr ve çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlara 
geçiş sürecini adil bir şekilde tamamlamak ve geçiş sürecinde yaşanan zorlukları 
tayin etmek amacıyla eylemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Kimler Başvurabilir? 
 
(Proje Yürütücüsü /  
İştirakçisi / Ortağı /  
Araştırmacısı Olma  
Şartları): 

Konsorsiyum Yapısı: Biri AB üyesi olmak üzere, Program üyesi en az 3 ülkeden 3 
farklı kuruluş 

Bütçesi: 
Komisyon, 3 - 4 milyon Avro arasında bir AB katkısının sonuçların uygun şekilde ele 
alınmasına izin vereceğini tahmin ediyor. Ancak, farklı miktarlar talep eden bir 
teklifin sunulmasını ve seçilmesini engellemez. 

Destek Oranı: %100 

Son Başvuru Tarihi: 19 Ekim 2021  

Nasıl Başvurulur? : 
Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden 
yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru 
yapılabilmektedir. 

Programa Ait Özellikler: 

Söz konusu çağrı başlığı kapsamında sunulacak olan proje önerilerinde; 

• İklim değişikliği etkileri, iklim politikaları ve geçiş yollarından kaynaklanan 
eşitsizliğin çeşitli boyutlarının ve bunlara ilişkin dağılımsal sonuçların (örn. 
GSYİH'deki değişiklikler, endüstriyel rekabet gücü ve ticaret, istihdam ve 
beceriler, vergilendirme, gelirler ve servet, güvenlik açıkları ve insan sağlığı, 
sektörlerin yapısı, iş modelleri ve göreli fiyatlar vb.) analiz edilmesi, 

• Çağrı başlığı bağlamında cinsiyet boyutunun irdelenmesi, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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• COVID-19 pandemisinden çıkarılan derslerin, Avrupa'daki eşitsizliğin 
değişimi yönüyle bütünleştirilmesi ve iklim eylemi ile yeşil toparlanma için 
olası sonuçların analiz edilmesi, 

• Sunulacak eylemlerin, nesil içi ve nesiller arası iklim ve çevresel faydaları 
birleştiren politika seçeneklerini ve önlemlerini belirlemesi, 

• Yoksullukla mücadele, eşitsizliği azaltma ve temel insani ihtiyaçların 
karşılanması gibi konularda eylem önerileri beklendiğinden, sunulacak 
tekliflerde iklim eyleminin ötesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ile bağlantılı eylemlerin yer alması, 

• Küme 5 Çalışma Programında yer alan İklim Bilimi Hedef 1 kapsamında yer 
alan Entegre Değerlendirme Modellerinin (Integrated Assessment Models) 
iyileştirilmesine yönelik projelerin de göz önünde bulundurulması, 

• Eylemlerin, sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine inşa edilmesi ve 
disiplinler arası olacak şekilde faaliyetler içermesi, 

• HORIZON-CL5-2021-D2-01-14 Transition Super-Labs çağrısı ile uyumunun 
göz önünde bulundurulması beklenmektedir. 

Söz konusu çağrı kapsamında, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin etkin katkısı beklenmekte 
olup bu alandaki uzmanlarının ve/veya kurumların projeye katılımı şart 
koşulmaktadır. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/horizon-cl5-2021-d2-01-12-fostering-a-just-
transition-in-europe-cagrisina-yonelik 
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