Program Adı:

Belmont Forum- Hızlı Küresel Değişim Çağında İnsan Göçüne ve Hareketliliğine
Yönelik Bütünleşik Yaklaşımlar Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /
Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

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

Bütçesi:

Destek Oranı:

Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Hızlı Küresel Değişim Çağında İnsan Göçüne
ve Hareketliliğine Yönelik Bütünleşik Yaklaşımlar Ortak Araştırma Aksiyonu çağrısı ile
küresel değişim, göç ve mobilite konularına yönelik veri üretimi, kamu politikaları ve
uygulamaları için bütünleşik yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu
çerçevede sunulacak proje önerilerinin; çevre ve iklim değişikliği, demografik
değişimler ve tüketim kalıpları gibi küresel değişim süreçleriyle ilgili göç
belirleyicilerini aydınlatmaya odaklanması beklenmektedir.
• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
• Eğitim ve araştırma hastaneleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve
ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)
TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve
Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
• Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs
şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.
Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ) hariç;
 Proje başına 1.000.000 TL’yi,
 Yürütücü kuruluş başına;
 Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve
kuruluşları için 720.000 TL’yi,
 Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi
aşamaz.
• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve
kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler
kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Son Başvuru Tarihi:

Nasıl Başvurulur? :

Programa Ait Özellikler:

Detaylı Bilgi / Rehber:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
Üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun yer alması gereken proje önerileri
için uluslararası ortak başvuruların ilk aşaması için son başvuru tarihi 29 Temmuz
2022
Ulusal başvurular için son başvuru tarihi 3 Ağustos 2022
https://www.bfgo.org/
https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
Çağrı kapsamında desteklenecek alanların detayları aşağıda listelenmektedir:
• Göçü ve mobiliteyi etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler ve bunların küresel
değişim ile ilişkisini inceleyen veri ve modellerin sentezlenmesi, bütünleştirilmesi ve
tamamlanması
• Göç, mobilite ve küresel değişim hakkındaki bütünleştirici yönetişim, yasa ve
politika çerçevelerinin incelenmesi ve/veya oluşturulması
• Küresel Güney'i ve kadınlar, yaşlılar ve engelliler gibi üzerinde yeterince
çalışılmamış grupları içeren perspektiflerle, hassas topluluklara ilişkin veri ve
çerçevelerin incelenmesi ve bütünleştirilmesi
Söz konusu çağrı kapsamında proje sunacak uluslararası konsorsiyumların en az 3
farklı çağrı ortağı ülkedeki kurum ya da kuruluşlardan oluşması ve proje önerilerinin
belirtilen alanlardan en az ikisini kapsaması gerekmektedir. Çağrı kapsamında
hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma
zorunluluğu bulunmaktadır.
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-hizli-kuresel-degisimcaginda-insan-gocune-ve-hareketliligine-yonelik-butunlesik

