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Ufuk2020 Programı döneminde Toplumsal Sorunlara Çözümler 
bileşenine denk düşen ve öncesinde tematik alanlar olarak ad-
landırılan alt bileşenler, Ufuk Avrupa Programı ile birlikte 6 ayrı 
küme halinde gruplandırılmıştır. 

Ufuk Avrupa
Sütun II

Endüstriyel Sorunlar 
ve Küresel Rekabet

Bilimsel 
Mükemmeliyet

Küresel Sorunlar 
ve Endüstriyel 

Rekabet Yenilikçi Avrupa

Katılımın 
Yaygınlaştırılması 

ve ERA’nın 
Güçlendirilmesi

Bilimsel Avrupa 
Araştırma Konseyi

Avrupa Yenilik 
Konseyi

Mükemmeliyetin 
Paylaşımı ve 

Yayılımı

Avrupa Araştırma 
ve Yenilik 
Sisteminin 
Reformu ve 
Geliştirilmesi

Avrupa Yenilik 
Ekosistemi

Avrupa İnovasyon 
ve Teknoloji 
Enstitüsü

Ortak Araştırma 
Merkezi

• Sağlık
• Kültür, Yaratıcılık ve 

Kapsayıcı Toplumlar
• Sivil Güvenlik
• Dijital Endüstri ve 

Uzay
• İklim, Enerji ve 

Mobilite
• Gıda, Biyoekonomi, 

Doğal Kaynaklar, 
Tarım ve Çevre

MSCA Eylemleri

Altyapılar



AB Ufuk Avrupa Programı, Küresel So-
runlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni 
kapsamında yürütülen Sağlık Kümesi’nin 
amacı, yeni bilgiler üreterek, yenilikçi çö-
zümler geliştirerek ve hastalıkları önle-
mek, teşhis etmek, izlemek, tedavi etmek 
ve iyileştirmek için ilgili olduğu yerlerde 
cinsiyet perspektifini de entegre ederek 
her yaştan vatandaşın sağlığını ve refahını 
iyileştirmek ve korumaktır. Bu küme kap-
samında verilen desteklerle sağlık tekno-
lojilerinin geliştirilmesi, sağlık risklerinin 
azaltılması, nüfusun korunması, genel 
olarak ve işte sağlık ve refahın teşvik edil-
mesi, aynı zamanda halk sağlığı sistemle-
rinin daha uygun maliyetli, adil ve sürdü-
rülebilir hale getirilmesi, yoksullukla ilgili 
hastalıkların önlenmesi ve bu hastalıklarla 
mücadele edilmesi hedeflenmektedir. 
Sağlık Kümesi kapsamında 5 destek ala-
nı yer almaktadır. 

1. Yenilikçi Sağlık Girişimi 
2. AB-Afrika Global Sağlık İş Birliği 
3. Kimyasalların Risklerini Değerlen-

dirme İş Birliği
4. Sağlık ve Bakım Sistemlerinin Dö-

nüşümü

5. Antimikrobiyal Dirence Karşı AB 
Aksiyonu

Küme 1 Toplam Bütçe:

Ufuk Avrupa
Küme 1

Sağlık
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8,246 MİLYAR 
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Ufuk Avrupa
Küme 2

Kültür, Yaratıcılık ve 
Kapsayıcı Toplumlar

AB Ufuk Avrupa Programı, Küresel So-
runlar ve Endüstriyel Rekabet bileşe-
ni altında bulunan Kültür, Yaratıcılık ve 
Kapsayıcı Toplumlar Kümesi, demokratik 
yönetişimin ve vatandaş katılımının ar-
tırılması, kültürel mirasın korunması ve 
tanıtılması, çok yönlü sosyal, ekonomik, 
teknolojik ve kültürel dönüşümlere yanıt 
verilmesi ve bunların şekillendirilmesi, 
Avrupa’nın sosyal ve beşeri bilimler alan-
larında uzmanlığının harekete geçirilmesi 
ve sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Av-
rupa için politikalar geliştirilmesini amaç-
lamaktadır.

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar 
Alanı’nda desteklenecek hedefler: 

• Demokrasi ve Yönetişim 
• Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel 

ve Yaratıcı Endüstriler 
• Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler 

Küme 2 Toplam Bütçe:

2,3MİLYAR 

AVRO
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Ufuk Avrupa
Küme 4

Dijital, Endüstri 
ve Uzay  
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Dijital, endüstriyel ve uzay teknolojilerin-
deki ilerleme, ekonominin ve toplumun 
tüm sektörlerini şekillendirmektedir. Bu 
teknolojiler endüstrinin gelişme biçimi-
ni dönüştürerek, yeni ürün ve hizmetler 
üretmekte ve sürdürülebilir bir geleceğin 
merkezinde yer almaktadır. COVID-19 
salgını da AB’nin üçüncü ülkelere olan 
bağımlılıklarını azaltmak için hem tekno-
lojiler hem de tedarik zincirleri açısından 
dayanıklılığını ve esnekliğini artırarak Av-
rupa’nın endüstriyel altyapısını güçlendir-
menin önemini ve gerekliliğini göstermiş-
tir.
Avrupa daha dirençli, yeşil ve dijital bir 
kalkınma için hızlanırken, AB’nin endüst-
riyel ekosistemlerdeki, dijital ve diğer te-
darik zincirlerinin önemli kısımlarındaki 
endüstriyel ve teknolojik varlığını güçlü 
bir şekilde sürdürmesi gerekiyor. Bu, yal-
nızca küresel olarak rekabet edebilmek 
için değil, aynı zamanda vatandaşları 
korumak, en yüksek kalitede hizmet ve 
ürünler sunmak, Avrupa değerlerini ve 
sosyo-ekonomik modelini korumak için 
de oldukça önemlidir.

Küme 4 kapsamındaki eylemler, Avru-
pa’nın endüstriyel geleceği için stratejik 
önemi olan anahtar teknolojileri destekle-
mek ve Avrupa Stratejik Planı’ndaki 6 etki-
yi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu etkiler:

• Temiz ve iklim nötr endüstriyel de-
ğer zincirlerinde, döngüsel ekono-
mide ve iklim nötr dijital sistemler 
ve altyapılarda (ağlar, veri merkez-
leri) küresel liderlik,

• Hammaddelerde tedarik güvenliği 
ile önemli stratejik değer zincirle-
rinde endüstriyel liderlik ve artan 
özerklik,

• Dijital teknolojilerde, yeni ve geli-
şen teknolojilerde egemenlik,

• Yeni nesil bilgi işlem, veri teknolo-
jileri ve altyapılarını geliştirerek ve 
bu teknolojilerin kullanımını sağla-
yarak küresel olarak ilgi çeken, gü-
venli ve dinamik çevik veri ekono-
misi oluşturmak,

• Küresel uzay-tabanlı altyapıların, 
hizmetlerin, uygulamaların ve veri-
lerin tasarlanmasında, geliştirilme-
sinde ve uygulanmasında stratejik 
özerklik,

• Dijital ve endüstriyel teknolojilerin 
insan merkezli ve etik gelişimidir.

Küme 4 Toplam Bütçe:

13,462 MİLYAR 
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Ufuk Avrupa
Küme 5

İklim, Enerji ve Mobilite
Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar 
ve Endüstriyel Rekabet” bileşeni kap-
samında, başta Paris Anlaşması olmak 
üzere AB politikaları ve BM Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
toplumsal sınamalarla ilgili araştırmaların 
desteklenmesi, kilit teknolojilerin ve en-
düstriyel kapasitenin güçlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Avru-
pa Komisyonu’nun yeni stratejik vizyonu 
olan “Herkes için Temiz Bir Gezegen” ve 
AB yeni sanayi stratejisinin de etkisiyle, 

• Dijital ve yeşil geçişlerin hızlandırıl-
masını ve yönlendirilmesini sağla-
mak; 

• Güvenli gıdaya, temiz ve sağlıklı bir 
çevreye erişim için sürdürülebilir 
doğal kaynakları iyi yönetmek, çev-
resel bozulmayı azaltmak, biyolojik 
çeşitliliğin azalmasını durdurmak 
ve tersine çevirmek; 

• Mobilite, enerji, inşaat ve üretim 
sistemlerini dönüştürerek Avru-
pa’yı ilk dijital döngüsel, iklim nötr 
ve sürdürülebilir ekonomi haline 
getirmek;

• Dirençli, kapsayıcı, demokratik bir 

Program Bütçesi:

15,12MİLYAR 

AVRO

Avrupa toplumu oluşturmak gibi 
stratejik önceliklere sahip hale ge-
tirilmiştir.

Küme 5 altındaki çağrılar 6 ana başlık 
kapsamında olup bu ana başlıklar Hedef 
veya Destinasyon olarak adlandırılmakta-
dır. Söz konusu ana başlıklar :

• Hedef 1 - İklim Bilimi ve İklim Nötr-
lüğe Geçiş

• Hedef 2 - İklim Geçişine Yönelik 
Sektörler Arası Çözümler

• Hedef 3 - Sürdürülebilir, Güvenli ve 
Rekabetçi Enerji Arzı

• Hedef 4 - Verimli, Sürdürülebilir ve 
Kapsayıcı Enerji Kullanımı

• Hedef 5 - Ulaşım Modlarında Te-
miz ve Rekabetçi Çözümler

• Hedef 6 - Emniyetli, Dirençli, Akıllı 
ve Entegre Ulaşım Sistemleri
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Ufuk Avrupa
Küme 6

Gıda, Biyoekonomi, Doğal 
Kaynaklar, Tarım ve Çevre  

S
ü

tu
n 

II
 E

n
d

ü
st

ri
ye

l S
o

ru
n

la
r 

ve
 K

ü
re

se
l R

ek
a

b
et

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, 
Tarım ve Çevre Alanının amacı; gıda sür-
dürülebilirliğinin sağlanması, çevresel 
bozulmanın engellenmesi, biyolojik çe-
şitliliğin korunması, su güvenliği ve doğal 
kaynakları daha iyi yönetmeyi başaran bir 
ekonominin hayata geçirilmesidir. Alan 
kapsamında biyoçeşitlilik, çevre-dos-
tu gıda üretim sistemleri ve gıda zinciri, 
döngüsel ve biyoekonomi, temiz çevre 
ve atıkların önlenmesi, kırsal, kentsel ve 
kıyı toplulukların güçlendirilmesi, çevre-
sel gözlem teknolojileri ve Avrupa Yeşil 

Mutabakatı konularında projelerin des-
teklenmesi planlanmaktadır. Alan kap-
samında 7 temel hedef doğrultusunda 
çağrılar açılacak ve bu hedefler altındaki 
konularda projeler desteklenecektir.

• Hedef 1: Biyoçeşitlilik ve Ekosistem 
Servisleri

• Hedef 2: Birincil Üretimden Tüke-
time Kadar Adil, Sağlıklı ve Çevre 
Dostu Gıda Sistemleri

• Hedef 3: Döngüsel Ekonomi ve Bi-
yoekonomi Sektörleri

• Hedef 4: Temiz Çevre ve Sıfır Emis-
yon

• Hedef 5: İklim Aksiyonu için Kara, 
Okyanus ve Su Çalışmaları

• Hedef 6: Dirençli, Kapsayıcı, Sağ-
lıklı ve Yeşil Kırsal, Kıyısal ve Kent-
sel Toplumlar

• Hedef 7: Yeşil Mutabakat Yararına 
İnovatif Yönetim, Çevresel Göz-
lemleme ve Dijital Çözümler

Küme 6 Toplam Bütçe:

8,952 MİLYAR 

AVRO



AB Sağlık Programı
AB Sağlık Programı, yüksek düzeyde 
insan sağlığı korumasını sağlayacak ve 
Sağlık Birliği’nin yolunu açacak 2021-
2027 dönemine ilişkin iddialı ve özel bir 
finansman programıdır. Faaliyetleri, insan 
ve hayvan sağlığı ile çevreyi bir araya ge-
tiren Tek Sağlık yaklaşımına uygundur.

AB Sağlık Programı’nın ana hedefleri:

Avrupa’da sağlığı iyileştirmek ve teş-
vik etmek

• Hastalıkların önlenmesi, sağlığın 
geliştirilmesi ve sağlık belirleyicile-
rinin ele alınmasına yönelik eylem-
ler  

• Küresel taahhütlerin ve sağlık giri-
şimlerinin desteklenmesi

Avrupa’da insanları sağlığa yönelik 
ciddi sınır ötesi tehditlerden korumak  

• Birliğin sınır ötesi sağlık tehditlerini 
önleme, hazırlık ve müdahale ka-
pasitesinin güçlendirilmesi

• Zaruri krizle ilgili ürünlerde ulusal 
stoklamayı tamamlayan eylemlerin 
desteklenmesi

• Tıbbi personel, sağlık ve destek 
personeli rezervine yönelik eğitim

Program Bütçesi:

İlaçları mevcut ve ekonomik hale ge-
tirmek

• Avrupa Birliği dahilinde sürdürüle-
bilir üretimin, tedarik zincirlerinin ve 
inovasyonun teşviki ve tıbbi ürün-
lerin ihtiyatlı ve verimli kullanımının 
desteklenmesi

Sağlık sistemlerini, sistemlerin daya-
nıklılığını ve kaynak verimliliğini güç-
lendirmek

• Sağlık verilerinin iyileştirilmesinin, 
dijital araç ve hizmetlerin alınma-
sının ve sağlık sistemlerinin dijital 
dönüşümünün teşvik edilmesi

• En iyi uygulamaların ve veri payla-
şımının uygulanmasının teşvik edil-
mesi

• Kaliteli, hasta merkezli, sonuç te-
melli sağlık hizmetlerine ve ilgili 
bakım hizmetlerine erişimin iyileş-
tirilmesi

• Ulusal sağlık sistemleri arasında 
bütünleşik çalışmaların desteklen-
mesi

5,75MİLYAR 

AVRO



Avrupa Yenilik Konseyi (EIC), Avrupa İnovasyon Ekosistemi ile 
Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nden oluşmaktadır.

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC), çığır açıcı ve oyunun kurallarını değiştirici nitelikteki yeni-
likleri keşfetmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için oluşturulmuş Avrupa’nın en önemli 
yenilik programıdır.
EIC, erken aşamadaki araştırmalardan kavram kanıtına, teknoloji transferinden start-
up’lar ile KOBİ’lerin fonlanması ve bu yolla ölçeklendirilmesine kadar yaşam döngüsü 
boyunca oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan yenilikleri desteklemek için 10,1 
milyar avroluk bir bütçeye sahiptir.
EIC’nin üç ana finansman aracı bulunmaktadır. Bununla birlikte EIC, yararlanıcılarını 
geliştirmek için destekleyici birtakım araçlar da sunmaktadır:

Ufuk Avrupa
Sütun III

Yenilikçi Avrupa 

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) 

AVRUPA YENİLİK KONSEYİ (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL - EIC)

Kılavuz (Pathfinder)
• Kılavuz Açık Çağ-

rısı (Pathfinder 
Open)

• KLılavuz Stratejik 
Öncelikler Çağrısı 
(Pathfinder Chal-
lenges)

Geçiş (Transition)
• Geçiş Açık Çağ-

rısı (Transition 
Open)

• Geçiş Stratejik 
Öncelikler Çağrısı 
(Transition Chal-
lenges)

Hızlandırıcı (Accele-
rator)
• Hızlandırıcı Açık 

Çağrısı (Accele-
rator Open)

• Hızlandırıcı Stra-
tejik Öncelikler 
Çağrısı (Accele-
rator Challenges)

EIC Ödülleri (Prizes)
EIC İş Hızlandırma 
Hizmetleri (Business 
Acceleration Servi-
ces)



Avrupa İnovasyon Ekosistemi  
Avrupa İnovasyon Ekosistemleri, start-up 
ve KOBİ’lerin ölçeklendirilmesini destek-
leyen ve AB çapında yıkıcı inovasyonu 
teşvik eden daha bağlantılı ve verimli ino-
vasyon ekosistemleri yaratmayı amaçla-
yan bir programdır.
Program, Ufuk Avrupa’nın tüm önem-
li stratejik hedeflerine, etki alanlarına ve 
inovasyon açığının üstesinden gelmeye 
katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. 
Ayrıca, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), 
Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü 
(EIT), Ufuk Avrupa’daki yenilikçi faaliyet-
ler, Dijital Avrupa Programı ve AB’deki di-
ğer ilgili finansman ve politika girişimleri 
ile tamamlayıcı bir şekilde çalışacaktır.
Çalışma programı üç (3) hedef altında 
çağrılar içerir: CONNECT, SCALE-UP ve 
InnovSMEs

• CONNECT hedefindeki çağrılar, 
ulusal, bölgesel ve yerel ekosis-
temlerin güçlü yanlarından yarar-
lanarak bu ekosistemlerde karşı-
laşılan zorluklara yönelik hedefler 
belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşma 
konusunda paydaşların katılımı-
nı teşvik etmeyi amaçlar. Böylece 
yeşil ve dijital bir Avrupa Araştırma 
Alanına ulaşma hedefi ekseninde, 
Avrupa genelinde birbirine bağlı ve 

kapsayıcı inovasyon ekosistemleri 
oluşturmayı hedefler. 

• SCALE-UP hedefindeki çağrılar, 
yüksek toplumsal değere sahip 
sürdürülebilir bir ölçeklenme için 
inovasyon ekosistemlerinin kendi 
içlerindeki ve birbirleri arasındaki 
bağlantılarını güçlendirmeyi hedef-
ler.

• InnovSMEs hedefindeki çağrı, ye-
nilikçi KOBİ’lerin AR-GE ve ino-
vasyon kapasitelerini ve üretken-
liklerini artırmalarına destek olarak 
onların küresel değer zincirlerine 
ve yeni pazarlara yerleşmelerine 
yardımcı olacak “Yenilikçi KOBİ’ler 
için Avrupa Ortaklığı”nı (European 
Partnership on Innovative SMEs) 
destekleyecektir.



Avrupa İnovasyon ve 
Teknoloji Enstitüsü

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The 

European Institute of Innovation and Technology 

- EIT), AB seviyesinde eğitim ve girişimcilikle araş-

tırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa’nın 

inovasyon yeteneğini geliştirmek için oluşturulan 

ilk kuruluştur. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin 

en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini 

sağlayarak AB’nin sürdürülebilir ekonomik büyü-

me ve istihdam yaratma hedeflerini destekleme-

de hayatî bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak EIT, 

daha girişimci bir zihniyete doğru değişimi tetik-

lemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve 

araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan paza-

ra kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve 

önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlamaktadır.

EIT, Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC - Know-

ledge and Innovation Community) adı verilen di-

namik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde 

gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma 

merkezlerinden oluşan ‘bilgi üçgeni’ oluşturarak 

girişimciliği besler ve yeni fikirleri destekler. EIT, 

KIC’ler aracılığıyla, Avrupa’da inovasyona nasıl 

yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yay-

gınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test 

eder.

• KIC’ler, araştırmadan pazara kadar olan 

tüm inovasyon zincirini kapsayan aşağı-

daki faaliyetleri yürütmektedir:

• Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 

• Girişimci eğitim ve öğretim programları 

• Start-up ve girişimlerin kuluçka dönemleri 

ve desteklenmeleri

Bu inovasyon zinciri içersindeki bir KIC, Avrupa 

ve dışından ticaret uzmanlarını, eğitimcileri, öğ-

rencileri, girişimcileri, yatırımcıları, araştırmacıları 

ve akademisyenleri çekmeyi amaçlamaktadır.

Şu anda 8 Yenilik Topluluğu bulunmaktadır ve 

bunlardan her biri farklı bir toplumsal soruna 

odaklanmaktadır:

• EIT İklim - KIC: İklim değişikliğinin azaltıl-

ması ve adaptasyonunu ele alır.

• EIT Dijital: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 

ele alır.

• EIT Gıda: Avrupa’yı gıda inovasyonu ve 

üretiminde dünya çapında bir devrimin 

merkezine yerleştirmeye çalışır.

• EIT Sağlık: Sağlıklı yaşam ve aktif yaşlan-

mayı ele alır.

• EIT İmalat: Avrupa imalat sanayisinin re-

kabet yeteneğini güçlendirir ve artırır.

• EIT InoEnerji: Sürdürülebilir enerjiyi ele 

alır.

• EIT Kentsel Ulaşım: Akıllı, yeşil ve entegre 

ulaşımı ele alır.

• EIT Hammaddeler: Avrupa için büyük güç 

sağlamaya yönelik hammadde geliştirir.



Tek Pazar Programı
Tek Pazar, insanların, malların, hizmetle-
rin ve paranın neredeyse tek bir ülke için-
de olduğu kadar özgürce hareket edebi-
leceği dünyanın en büyük pazarıdır. AB 
vatandaşları sınır ötesine seyahat edebi-
lir, eğitim alabilir, çalışabilir ve yerleşebilir-
ler. Tüketiciler piyasadan güvenli ürünler 
satın alabilir ve yüksek düzeyde gıda gü-
venliğinin tadını çıkarabilirler. 
2021 - 2027 dönemi uzun vadeli AB büt-
çesi için, Komisyon tüketicileri güçlen-
dirmek ve korumak ve Avrupa’nın birçok 
küçük ve orta ölçekli işletmesinin (KOBİ) 
başarılı olmasını sağlamak amacıyla özel 
bir program oluşturmuştur.

Yeni Tek Pazar Programı’nın Hedefleri
•  Yüksek düzeyde gıda güvenliğini 

sağlamak 
• Tüketicilere daha da yüksek koru-

ma sağlamak
• Başta KOBİ’ler olmak üzere işlet-

melerin rekabet gücünü artırmak
• Tek Pazar’ın yönetişimini ve kural-

lara uygunluğunu geliştirmek
• Yüksek kaliteli istatistikler üretmek 

ve yaymak
• Etkili Avrupa standartları geliştir-

mek

Odak Alanları
Yeni Tek Pazar Programı, çakışmaları 
azaltmak için birçok etkinliği tek bir tu-
tarlı şemsiye altında bir araya getirecektir. 
Program eylemin en çok etki yaratacağı 
yatırımlara odaklanmaktadır.

Program Bütçesi: 

4,2MİLYAR 

AVRO



Program Bütçesi: 

Yaratıcı Avrupa Üç Bileşene Bölünmüştür:
KÜLTÜR

MEDYA

SEKTÖRLER ARASI

Tüm kültürel ve yaratıcı 

sektörleri kapsar (görsel-işitsel 

ve film sektörü haricinde)

Görsel-işitsel ve 

film sektörünü 

kapsar

Yaratıcı sektörler genelinde iş birliğini 

kolaylaştırır ve haber medya sektörünü kapsar

2,53

%33

%58

%9

MİLYAR 

AVRO

Yaratıcı Avrupa Programı
Kültürel ve yaratıcı sektörleri destekleyen 
AB programıdır. 
Önceki programa (2014 - 2020) kıyasla % 
50’lik bir bütçe artışıyla, Yaratıcı Avrupa, 
kültürel çeşitliliği pekiştiren, kültürel ve 
yaratıcı sektörlerin ihtiyaçlarına ve zorluk-
larına cevap veren eylemlere yatırım ya-
pacaktır. Sahip olduğu yenilikler bu sek-
törlerin iyileşmesine katkıda bulunarak 
daha dijital, daha yeşil, daha dayanıklı ve 
daha kapsayıcı olma çabalarını pekiştire-
cektir. 
Programın hedefi, Avrupa düzeyinde sa-
natsal ve kültürel iş birliğini geliştirmek, 
Avrupa eserlerinin yaratılmasını destekle-
mek, Avrupa’nın kültürel ve yaratıcı sek-
törlerinin ekonomik, sosyal ve dış boyutu-
nu güçlendirmek, yenilik ve hareketlilikten 
yana olmaktır. 
Bu çerçevede, program kapsamında 

• Avrupa kültürel ve dilsel çeşitliliğini 
ve mirasını korumak, geliştirmek ve 
teşvik etmek.

• Başta görsel-işitsel sektör olmak 
üzere, kültürel ve yaratıcı sektör-
lerin rekabet gücünü ve  ekonomik 
potansiyelini artırmak.

• İnovasyon, sürdürülebilirlik ve re-
kabet gücü konusunda iş birliğini 
teşvik etmek

• Sektörler arası yenilikçi ve iş birlikçi 
eylemlerin yanı sıra çeşitli, bağımsız 
ve çoğulcu medya ortamını/medya 
okuryazarlığını teşvik etmek, böy-
lece sanatsal anlatım, kültürlera-
rası diyalog ve sosyal kapsayıcılığı 
geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Yaratıcı Avrupa, ayrıca, Yeşil Mutabakat, 
kapsayıcılık ve cinsiyet dengesi gibi Av-
rupa Komisyonu’nun önemli önceliklerini 
elde etmesine katkıda bulunan çabaları 
ve en iyi uygulamaları teşvik etmektedir.



Dijital Avrupa Programı
Komisyon, uzun vadeli AB bütçesinin 
-Çok Yıllık Mali Çerçeve- bir parçası ola-
rak, AB’nin stratejik dijital kapasitesini 
oluşturmaya ve Avrupa vatandaşları ve 
işletmeleri tarafından kullanılacak dijital 
teknolojilerin geniş dağıtımını kolaylaş-
tırmaya odaklanan Dijital Avrupa Prog-
ramı’nı oluşturmuştur. 7,59 milyar avro 
bütçesi ile Avrupa toplumunun ve ekono-
misinin dijital dönüşümü şekillendirilecek 
ve desteklenecektir. Program, süper bil-
gisayar, yapay zeka, siber güvenlik, ge-
lişmiş dijital becerilere yönelik yatırımları 
artıracak ve dijital teknolojilerin ekonomi 
ve toplum genelinde geniş bir şekilde kul-
lanılmasını sağlayacaktır. Hedefi, Avru-
pa’nın küresel dijital ekonomideki rekabet 
gücünü ve teknolojik özerkliğini artırmak-
tır. 

Programın amaçları:
• Bilimsel potansiyelini ve endüst-

riyel rekabet gücünü artırarak Av-
rupa’yı yüksek performanslı bilgi 
işlem (HPC) alanında dünya lideri 
yapmak

• İklim değişikliği veya sağlık gibi 
kritik alanlarda Yapay Zeka tabanlı 
çözümleri hızlandırmak

• Avrupa kritik ağlarının, altyapıla-
rının ve hizmetlerinin esnekliğini, 
bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağ-
lamak için siber güvenliğe yatırım 
yapmak

• Program tarafından kullanılan te-
mel teknolojilerde ileri düzey dijital 
becerileri teşvik etmek

• Avrupa’yı daha rekabetçi hale ge-
tirmek ve büyük toplumsal zorluk-
ları ele almak için önemli dijital tek-
nolojilerin benimsenmesini ve en iyi 
şekilde kullanılmasını teşvik etmek

Program Bütçesi: 

7,59 MİLYAR 

AVRO



Program Bütçesi: 

1,55MİLYAR 

AVRO

Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar 
ve Değerler Programı

Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programı 

yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum 

örgütlerini ve diğer paydaşları destekleyerek, hu-

kukun üstünlüğüne dayanan açık, hak temelli, de-

mokratik, eşit ve kapsayıcı toplumları sürdürmek 

ve ilerletmek amacıyla sivil ve demokratik katılımı 

teşvik etmektedir. 

Desteklenen Faaliyetler: 

• Eğitim faaliyetleri, kapasite geliştirme, 

karşılıklı öğrenme, çalıştaylar, uzman top-

lantıları, konferanslar

• Farkındalık oluşturma ve yaygınlaştırma 

faaliyetleri, medya kampanyaları

• Çalışma, araştırma, etüt ve değerlendir-

me gibi analitik faaliyetler

• Avrupa ağları, sivil toplum için destek

Programa katılabilecek kurumlar: 

• Ulusal, uluslararası ve halk tabanlı olmak 

üzere STK’lar ana faydalanıcılardır

• Örneğin; bakanlıklar, şehirler olmak üzere 

kamu ve özel kuruluşlar

• Kâr odaklı ve uluslararası örgütler



Avrupa Birliği Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2082 Cad. 
No:5 06530 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 218 1300
E-Mail: abprogramlari@ab.gov.tr

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteği ile

hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’in

sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini

yansıtmak zorunda değildir.

@ABBaskanligi 

www.ab.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin


